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 كميياء السعادة ملن أ راد احلس ىن وزايدة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
وجعل  امحلدهلل الغفار ، اذلي خلق الليل والهنار ،

مصري  الاكئنة الظاهرة والباطنة مبقدار، وجعل اجلنة ال ش ياء

ال تقياء وال برار ، والظاملني أ نفسهم مبا جنت أ يدهيم وجوارهحم 

مصريمه ا ىل النار ، نعوذ ابهلل من النار ومن غضب اجلبار ، 

وجعلنا ممن س بقت هلم من هللا احلس ىن يف سابق ال قدار ، 

املنا معامةل عبيده ال حرار وحيفظنا مبا جتري به رش ال قدار ، ويع

لهيم بعني عنايته يف سابق العمل ومراده  بكرمه وجوده ؛ ، الناظر ا 

وفضهل يف هذه ادلار ويف تكل ادلار ، والصالة والسالم عىل نور 

ال نوار وس يد ال برار ومعدن ال رسار ، وأ كرم من أ ظمل عليه الليل 

عهيم عىل قدم وأ رشق عليه الهنار ، س يدان محمد وأ هل وحصبه واتب

ال س تقامة عىل أ بني منار . وبعد : فهذه فائدة عظمية وعائدة 

) كميياء جس مية متضمنة يف احلث عىل طلب ال س تقامة ؛ مسيهتا 

وكنيهتا ابلتنبيه النبيه للفطن  السعادة ملن أ راد احلس ىن وزايدة (

اذلي هو معدود من ال كياس ، القامئ عىل نفسه مباظهر مهنا وخفيه 

رتا  وال نفاس ، فينبغ  هل أ ن سس تق م عىل الارا  يف احل

حد من الشعرة ، وأ حد من أ  أ نه املس تق م ، والارا  اذلي قيل 

 الس يف ، ولسس تق م عليه ا ل من وفقه هللا وأ عانه عليه . 
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ل يف  قلت : التوفيق عزيز وذلا ماذكر يف اذلكر احلك م ا 

ولكن للك  { وماتوفيق  ا ل ابهلل }موضع واحد وهو قوهل تعاىل 

ليه بسهوةل ؛ ولس امي وقد جر  ييشء وس يةل  وصل الطالب ا 

عوائد هللا امجليةل وهباته اجلزيةل وعطاايه النويةل ومائدته البس يطة 

النويةل ؛ أ نه س بحانه وتعاىل وهل امحلد والثناء احلسن أ ول و أ خرا 

قد ركب املسببا  عىل ال س باب ، واملواهب عىل ال كتساب ، 

نسان ا ل ماسعى  }امي ندب واسرتعى فقال ف  {وأ ن ليس لال 
قال بعض العارفني : اهلمة والعزم يأ تيان برسل التوفيق . ومن هنا 

وقال بعض العارفني وادلالني عليه : واعمل رمحك هللا أ ن علو اهلمة 

أ ن هللا ملا خلق ال نوار  غرس وضعه هللا يف ال نسان ؛ وذكل

غال بنفسه ورأ ى نور اهلمة مش ت يديه ؛ فرأ ى لكأ وقفها بني 

وجاليل مش تغال ابهلل ، فقال هل احلق س بحانه وتعاىل : وعزيت 

ل ال رشاف وال برار ، ومن  ل جعلنك أ رفع ال نوار ، ولحيظى بك ا 

ل بدس تورك عيل ، أ نت معراج املريدين  أ راد الوصول فاليدخل ا 

، ، ومراد العارفني ، وميدان الواصلني ، وفيك س باق السابقني 

. مث وفيك حلاق الالحقني ، وفيك تزنيه احملققني ، ومعايل املقربني 

ليه ابمسه الرسيع  جتىل س بحانه وتعاىل عليه ابمسه القريب ، ونظر ا 
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اجمليب ، فاكتس به ذكل النظر ال قرتاب للك ما بعد عن القلوب، 

 رسعة حصول املطلوب . وأ فاد 

عبارة عن  قلت : والعبور عىل الارا  يف ادلنيا اذلي هو 

الارا  املوعود يف ال خرة اذلي من مىش عليه وجاوزه دخل 

ر الكرامة ، والنع م اجلنة ؛ يه ال س تقامة املوجبة للخلود يف دا

لهيم من النبيني والصديقني د مع اذلين أ نعم هللا عاملق م املؤب

 داء والصاحلني وحسن أ ولئك رفيقا . والشه

ال بعض العارفني : قلت : ومن ال س تقامة ال خالص  ؛ ق 

من طلب ال خالص يف أ عامهل الظاهرة وهو يالحظ اخللق بقلبه 

فقد رام احملال ؛ ل ن ال خالص ماء القلب اذلي به حياته والرايء 

مييته . وكفى يف ذم الرايء ماذكره س يدان عبد هللا بن علوي احلداد 

يف شطر من بيت ، قال ريض هللا عنه : واعمل بأ ن الرايء يلقيك 

 .  العطبيف

قلت : والعطب هو عني الهالك بل هو هالك ال داين  

نه أ خفى  تقوا الرشك فا  لهالك ال موال وال بدان . ويف احلديث : ا 

من دبيب المنل ، قيل وكيف نتقيه ايرسول هللا وهو أ خفى من 

صباح لك يوم ثالث مرا  : اللهم  دبيب المنل ؟ قال : قولوا عند

ئا أ علمه وأ س تغفرك ملا ل أ علمه . ين أ عوذبك أ ن أ رشك بك شي ا  

وهو العمل ل جل الناس . وكفى املراد ابلرشك اخلف  هنا الرايء 
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عتبار . قال تعاىل  فمن كان يرجو لقاء ربه  }ابلنص ايصاح ا 

  {فليعمل عمال صاحلا واليشرك بعبادة ربه أحدا 
قلت : والعمل الصاحل هو اخلالص لوجه هللا تعاىل مع  

 {والعمل الصاحل يرفعه  }قال تعاىل ؛ هللا حضور القلب مع 
 ـ مبعناه . أ ي يرفعه فيجعهل نس يا منس يا . اه

قلت : وال رشاك أ ي الرشك اخلف  عند الصوفية طرو  

واذكر ربك ا ذانسيت  }اخلاطر عند الصالة أ واذلكر ، قال تعاىل 

ذانسيت ماسواه س بحانه وتعاىل .   {  أ ي ا 

ن تانت لكن املقصود من شاذة و  مث نورد حاكية وا 

براه م بن أ  الش دمه ريض هللا عنه تان كثريا جرة المثرة ؛ روي عن ا 

ذا أ عطوه أ  ما  لهيا وقال ل حصابه يعمل ا ىل أ خر الهنار فا  جرته نظر ا 

الزرع مث  ا ين أ خاف أ ن أ كون مل أ بذل قويت لكها اليت طلهبا صاحب

تعاىل  الليةل . وتان يرى احلضور مع هللا يرتكها ويذهب طاواي تكل

يف معل احلرفة رش  للحل ، ولك يشء معهل بال حضور ليأ خذ 

 عليه أ جرة . 
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قلت : وحتت هذه احلاكية حمكة وأ ي حمكة بل كناية عن 

معل ال خرة كام لخيفى ذكل للك ذي بصرية منرية . ومن املعلوم 

عند أ رابب الفهوم أ ن من ذكرهللا تعاىل بغري حضور لينال الثواب 

 ىن قال بعض الشعراء : ، ويف هذا املع
ذا الرس وال عالن يف املؤمن اس توى   فقد عز يف ادلارين واس توجب الثنا  ا 

ن خالف ال عــــــالن رسا مفاهل  عىل سعيه أ جرا سوى الكد والعنا  وا 

 ومغشوشه املــــردود ليقيض املىن   فا ن خالص ادلينار يف السوق انفق

منا مراد الطاعا   قال ال مام الغزايل ريض هللا عنه : وا 

 }وأ عامل اجلوارح لكها تصفية القلب وتزكيته وجالئه . قال تعاىل 

ومراد تزكيته حصول أ نوار ال ميان فيه أ عين {قد أفلح من زكاها

قد أ فلح من تزىك * وذكر امس  }ا رشاق نور املعرفة . قال تعاىل 

منا أ كرث القوم من  {ربه فصىل  ذكر وتان سلامين بن عيينة يقول : ا 

ذا ذكروا هللا بعد  واهللا تعاىل لتبعد عهنم ادلني ذ تفرقوا ا ، فا هنم ا 

عن اذلكر أ خذ  بأ عناقهم  . وما أ حسن ماذكره الوادل علوي بن 

 عبد هللا بن طالب من أ ثناء قصيدة هل يقول رمحه هللا : 

 وذكر هللا ينف  اهلم والرين  عىل ذكرك مق م أ صبح وأ ميس

، مفن  وأ فضلها وأ عالها رتبة الصالةقلت : وأ مجع ال عامل 

اخلواطر فا ن  فهو مس تق م ،أ خلص يف صالته من اخلواطر 



8 
 

 كميياء السعادة ملن أ راد احلس ىن وزايدة

املمدود تاخلطاطيف والالكليب مثل ما جاء يف وصف الارا  

س توا  عىل منت هجمن طوهل ثالثة أ لف س نة ؛ أ لف صعود وأ لف ا 

ليب ويه وأ لف هبو  ، واملالئكة ميينا وشامل خيطفوهنم ابلالك

ادلنيا تصور  بصورة الالكليب مثل شوكة السعدان ،  شهوا 

وكذا اخلواطر اليت حتصل للمصيل يف صالته ، وكذا اذلاكر يف 

ذكره لكه أ وبعضه ، وهذا هو ال رشاك يف العبادة . ويتناول هذا من 

طفه رك باهلل فكأمنا خر من السماء فتخومن يش }قوهل تعاىل 

أ ي بعيد . ويفهم من  {الطري أوهتوي به الريح يف مكان سحيق 

هو لعهل الش يطان لرسعة  {فتخطفه الطري  }قوهل تعاىل 

عمل . وقد هو اخلاطر . وهللا أ   {أوهتوي به الريح  }طريانه 

ورد يف حديث عن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل أ نه قال : 

ىل هذا نس به س يدي الوادل  معة ، أ ي هتب مع لك رحي . وا  لتكن ا 

 صائده بقوهل : علوي يف بعض ق
ذا ن  من أ اي  وادي صو  داعياك فند  اداكــــمالك داع  تلبيه ا 

قلت : مفن تأ مل فامي حيصل بسبب ا خراج حال كون 

ال نسان ذاكرا هلل عن احلضور فيه مع هللا هو ش هبه بأ ضغاث 

من س با  ال حالم أ حالم ، فكام يتصور تطور الروح يف املنام 
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ختالسا  الش يطان يف التالوة كذكل القلب والروح بواسطة ا  

واذلكر ، ل ن النامئ جسمه حارض يف حمهل والروح طائر ؛ كذكل 

اذلاكر حال كونه غافل عن ذكره صورته قامئة وقلبه تتجاذبه اخلواطر 

 يف أ ودية الفكر وهو مراد الش يطان . 

قال بعض العارفني : من ظن بنفسه أ نه حمسن فهو ممن 

وا السلف الصاحل عىل جماهدة نفوسهم زين هل سوء معهل . وقد أ مجع

يف العبادا  . قال الش يخ عبد الوهاب الشعراين ريض هللا عنه : 

وقد مسعت خشصا يقول لس يدي عيل اخلواص رمحه هللا : أ صليمت 

العار ؟ فسكت الش يخ ومل جيبه مث قال : لتقول يل مثل ذكل 

ل ماحرض العبد فهيا  ذ لتسمى صالة ا  مع ربه فتوقعين يف الكذب ا 

عز وجل من أ ولها ا ىل أ خرها حبيث لمير خاطره ا ل حب هللا 

وع به ويفعهل من قراءة وذكر ورك تعاىل ، وكونه بني يديه ، مايتلفظ

ذا أ رد  أ ن أ سأ لمك وجسود وحنو ذكل  ، فقال الرجل مفا أ قول لمك ا 

ل مقت وقعد  مع الناس عن مثل ذكل ؟ فقال : هل : قل يل ه

 اهـ يف الوقت أ م ل ! .

اذلاكر حارس عىل قلبه من أ ن يقتحمه  قلت : وليكن

ذا ذكر هللا  عدوه ملا روي أ ن الش يطان جامث عىل قلب العبد فا 

 هذا معناه . وهلل در القائل حيث يقول شعرا :  خنس ، أ وما
 هلل فاجعل هل ال نفاس حراسا  واذلكر أ عظم ابب أ نت داخهل
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وجل يف كامل  مفن أ راد ال خالص فليجمع مهه مع هللا عز

احلضور واخلشوع وذكل روح الصالة ورسها ، فا ن هللا لينظر 

ياتمك . احلديث . وقال منا ينظر ا ىل قلوبمك ون صورمك وأ عاملمك واا ىل 

 هللا بن حسني بن طاهر ريض هللا عنه شعرا : س يدان عبد

 عن خامت ال نبياء واملرسلني  فاحفظه حيفظك جا ذا يف بيان

 ل من قوهل عليه السالم : ا حفظ هللاقلت : وذكل متناو 

حيفظك . وقوهل عليه السالم : من تان مع هللا تان هللا معه . 

 قلت : وابمجلةل فال نسان حيث قلبه تان يف أ ي ماكن تان . 

) فائدة جليةل ( عن س يدي وش يخ  احلبيب محمد بن 

اكتبة منه سامل ابن القطب أ يب بكر بن عبد هللا العطاس يف مضن م

وكن عىل ما أ نت عليه واعط ن قال ريض هللا عنه : ري ا ىل أ  للفق

يل يصلح هل واملدار عىل القلب وسكونه وحضوره يف أ ي  لك

ماكن تان ، وقد مضوا السلف عىل ذكل ، وسشهد ذكل ماورد : 

من أ خلص هلل أ ربعني يوما نبعت احلمكة من ينابيع قلبه عىل لسانه 

 . قال الوادل علوي رمحه هللا شعرا: 

 دعىل حواترك اخللق مرة لتعول   دع اهلم خهل مه واحدــد لواحمج
 ـدل اذلي اببه لنا ماتقـــــــالكرمي  كل اخلري والسد منهواعتصم ابذلي 

 مث قال ريض هللا عنه يف جمال الفكر ل نه من أ عامل القلب :       
ذا هو مقيد  هدوالتفكر عــىل اببه شهد لك مش   واطلق الروح لتفرح ا 
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 واملسق  سسق  دامئ الـوقت رسمد  لك من هل بصرية دوب راعده يرعد 

وهلل خزائن السموا   }قال بعضهم عىل قوهل تعاىل 

ل  {وال رض  خزائنه يف السامء الغيوب ، أ ي ليناهل صاحبه ا 

جعائب امللكو  به عىل سبيل التفكر ل نه من أ عامل القلوب يدرك 

 ، ويف ال رض القلوب . 

ىل ه  نا اسرتسل الالكم فلرنجع ا ىل املقصود ولكه مقصود وا 

عىل الارا  املس تق م ، قال بعضهم وهو الالكم عىل ال س تقامة 

 :  شعرا
 وامىس عشا للوحوش الضاريه والس باع  يف الشط ضاعمن مال دحقه من البيضا 

املراد من قوهل : الس باع هنا عبارة عن الشهوا  

يطانية ، فتأ مل أ هيا الواقف يف تكل النفسانية واخلواطر الرديئة الش  

هنا دقيقة وأ نواعها كثرية ، قال بعض العارفني  الشهوا  النفسانية فا 

: أ ميتوا الشهوا  يف أ نفسمك ولمتيتوا أ نفسمك يف الشهوا  ، فا ن 

من جعل شهوته حتت رجهل فر الش يطان من ظهل ، ومن جعلها 

 . وتان يف قلبه ركبه الش يطان فارفه كيف شاء بتسليط هللا

وهب بن منبه يقول : تصدا الش يطان لسلامين عليه السالم فقال 

ن أ نت  هل : ما أ نت صانع بأ مة محمد صىل هللا عليه وأ هل وسمل ا 

أ دركهتم ؟ فقال : أ زين هلم ادلنيا حىت يكون ادلينار وادلرمه أ شهىى 
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هل ا ل هللا . قوهل :  لهيم ، أ وقال ا ىل أ حدمه من شهادة أ ن ل  ا  ا 

زين للناس حب  }هل هو املراد من قوهل تعاىل تسليط لع

 واجلب }ال ية ا ىل أ خرها . ويف ال ية ال خرى  { الشهوا 

علهيم خبيكل ورجكل وشاركهم يف ال موال وال ولد وعدمه ومايعدمه 

  { الش يطان ا ل غرورا
ل الزاهدين ، ومن هنا  قلت : ولينجا من كيد الش يطان ا 

 هللا عنه شعرا :يقول الش يخ أ محد ابمشيل ريض 

: ليس  قال بعضهم يف تعريف الزهد يف ادلنيا ويف معناها

  منا الزاهد اذلي لميلكه يشء . الزاهد اذلي لميكل يشء وا  

املنورين يف بيان الفرق بني الزهد  أ خربين بعض ال خوان

ذا جاءه يشء  والقناعة فقال : القناعة يكون صاحبه لطلب هل وا 

ذا جاءه يشء أ   ، والزاهدقنع به وريض  نفقه ومل يبق  هو اذلي ا 

 عنده يشء لقليل ولكثري . 

ومهنا أ ي الشهوا  شهوة الالكم ، قال بعضهم : الورع يف 

النطق أ شد منه يف اذلهب والفضة ، والزهد يف الرئاسة أ شد منه 

يف اذلهب والفضة . قال س يدان أ محد بن حسن العطاس : الرئاسة 

ذا دخلت يف قلب ال نسان ص  ل بشدة وبلوى وخلوة ا  عبة ماخترج ا 

ذا كرب ومت عقهل  ن الشاب قد يعجز عن ترك الزان وا  ، وقد يقال ا 
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ذا  قدرعليه ؛ وشهوة الرئاسة تزداد قوة ابلكرب لضعفا ، فال نسان ا 

مل يؤدب شهوته وميكل عىل نفسه ال مارة ابلسوء أ مرها رشا من 

ذا شئت قوهل تعاىل  أ فرأ يت من ا ختذ  }الهبامئ وادلواب ، واقرأ  ا 

لهه هواه أ فأ نت تكون عليه وكيال * أ م حتسب أ ن أ كرثمه سسمعون  ا 

واجلاه وذم الرئاسة  { أ ويعقلون ا هنم ا ل تال نعام بل مه أ ضل سبيال

معلوم عند أ رابب القلوب السلمية . وما أ حسن ماقاهل احلبيب عيل 

 بن حسن العطاس يف ذم اجلاه : 
 ــزباق الزفريقع مولع معلق ابلـــــــ  اجلاه منجاه جا منجاه منجا عرس

 عىل اجلفا للمال يف لك خيــــــبه خير   جاه دوبه ماراخليبه اجلاه من بر 

 وقال س يدان عبد هللا احلداد ريض هللا عنه :       
نه  شهى  وفيه السم من حيث لتدري  ولتطلنب اجلاه ايصـــــــــاح ا 

قيل بن حيىي يقول ومن حمك س يدان احلبيب حسني بن ع 

ليه ال صابع ولو خبري .   : ايويل من أ شري  ا 

قلت : ومن الرئاسة مع اجلاه ا طالق اللسان . ومن الكم 

ذا ضاقت اللسان  تسع اللسان وا  ذا ضاق القلب ا  بعض احلكامء : ا 

تسع القلب . ومن هنا يقول لقامن احلك م : الصمت حمكة وقليل  ا 

يض هللا عنه يقول : قلت للنيب فاعهل . وتان جابر بن عبد هللا ر

أ كرث ماختاف عيل ؟ فقال : هذا  صىل هللا عليه وأ هل وسمل ما
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مل . وتان احلسن الباري شار ا ىل لسانه صىل هللا عليه وأ هل وسوأ  

وريقه  ؛ جعباه لبن أ دم ملاكن عىل انئبيه ولسانه قلمهاميقول : وأ  

  مدادهام وهو يتلكم فامي بني ذكل مبا ليعنيه . اهـ

ولرنجع ا ىل ماحنن بصدده قلت : واخلواطر اليت حتصل 

هنا ا ختالسا  من الش يطان خترجه عام هو فيه  للمصيل أ و اذلاكر فا 

فلينتبه الغافل يف حال ذكره لربه ومناجاته ووقوفه بني يديه 

نه لحماةل يراه ، وليق م عىل قدم  واطراحه عىل ابب موله فا 

نه يراك . ال حسان وهو أ ن تعبد هللا ك نك تر   اه فا ن مل تكن تراه فا 

عند قوهل : ) فا ن مل تكن ( أ ي  ةقلت : ول هل اذلوق وقف

رادتك النفسانية فعند ذكل تراه بعني قلبك وهناك  ذا فنيت عن ا  ا 

ذا  }قال هللا س بحانه وتعاىل   حيصل ال حسان . اهـ واذكر ربك ا 

ذا نسيت ماسواه س بحانه وتعاىل . قلت : وما  { نسيت أ ي ا 

 ريض هللا عنه : قال سن ماذكره الش يخ معر ابخمرمه أ ح 
ن أ رد  الصفا الصايف   فقــــري مراقب قف عىل ابهبا وقفة  ونيل الرغائبوا 

 من لك جانبفاقد احلس واحملسوس   غائبحارضا ليس خاليا عن علومه 

 وقال الوادل علوي رمحه هللا :       
ذاقدك حارض ن كل قلب  ايعيل لكها حرضة ا   شفت الكون لكه مناظر وا 

 شفت مولك أ ول ابطنا مث ظاهــر  شفت مولك ظاهر يف مجيع املظاهر
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ا ىل أ خر القصيدة . ومن الكم س يدان أ محد بن حسن 

العطاس ريض هللا عنه يقول : ومسجدك وحرمك حيث خي م فيه 

ن املساجد هلل فال تدعو مع هللا أ حدا }قلبك . قال تعاىل   { وا 
تعريف حقيقة ال عتاكف : هو عكوف القلب يف  قال العلامء يف

حرضة هللا حبمك ال س تصحاب ، فينبغ  لذلاكر أ ن يالحظ قوهل 

تعاىل يف احلديث القديس ) أ ان جليس من ذكرين وأ ان معه حني 

وقد  {أ ذكروين أ ذكرمك ف }يذكرين ( ويالحظ أ يضا قوهل تعاىل 

احلال  فضل ذكر املوىل جل وعال ، وهبذه جاء أ ن ذكر العبد 

عين عىل جيمع اذلاكر مهه بقدر مايقدر ويكرث من قوهل : اللهم أ  

بعد لك مكتوبة . وعبارة قو   ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

ا ن اذلين اتقوا ا ذا مسهم طائف من  }القلوب : قال هللا تعاىل 

فأ خرب ا ن جالء القلوب  { الش يطان تذكروا فا ذا مه مبارون

ن اب ب اذلكر التقوى بذكر العبد ؛ اذلكر وبه يبار القلب ، وا 

ن الهوى ابب ادلنيا . وأ مر هللا ابذلكر  فالتقوى ابب ال خرة كام ا 

تقاء وهو ال جتناب والورع .  وأ خرب أ نه مفتاح التقوى ل نه سبب ال 

ا ىل أ خر الكمه ريض هللا عنه . قلت : وهذه العبارة هو ماعناه 

 القائل حيث يقول شعرًا : 
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 مفن الصالة عىل النيب فزتود  تس تطع وتزود التقوى فا ن مل 

قلت : وهذه الوس يةل للوصول ا ىل التقوى اليت يه 

السبب ال قوى ا ىل رضا املوىل وهو ذكر هللا تعاىل وال كثار من 

 الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل . 

فلرنجع ا ىل مقام ال حسان ؛ قلت : وهذا املقام أ ي مقام 

ني ، قال عليه السالم : تعلموا اليقني . وقال مثرة اليق ال حسان هو

بعض العارفني : وقليل من اليقني خري من كثري من العمل . 

الصاحلة وجمالسة الصاحلني ومطالعة كتهبم وحيصل بكرثة ال عامل 

وامليش عىل سريمه ، والتأ دب بأ داهبم ، والتخلق بأ خالقهم . ومن 

ىل يف احلديث القديس أ نواع حتسني اليقني حسن الظن كام قال تعا

) أ ان عند ظن عبدي يب فليظن يب ماشاء (  أ ي من اخلري ، ل ن 

حسن الظن ينفع صاحبه يف ادلنيا قبل ال خرة خصوصا مع العمل 

 الصاحل . 

حد مقاما  ن عباد يف رشح احلمك : حسن الظن أ  قال اب

اليقني ، والناس فيه عىل قسمني ؛ خاصة وعامة ، فاخلاصة 

هلل ملا عليه من النعو  السنية والصفا  العلية ، حس نوا ظهنم اب

والعامة حس نوا الظن ملا فيه من س بوغ النعم ومشول الفضل والكرم 

ملا حتققوا املعرفة : ، والتفاو  بني املقامني ظاهر ، املقام ال ول 

ابهلل واحتظوا بأ نوار اليقني اطمأ نت قلوهبم وسكنت نفوسهم فمل 
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ولجمال لسوء الظن ، وأ رابب املقام  يبقى فيه متسع لوجود هتمة

الثاين مل يرتقوا ا ىل مقام ال فعال ويه متلونة علهيم يف لك حال ، 

قوى قلوهبم ؛ وعند ما ليالمئ مهنا رمبا تضعف عن حتمل ماكرهها 

فال حيصل وجود هلع وجزع ، فليكن العبد عند ذكل مشاهد قوهل 

ما أ ش هبه ، و  {وعىس أ ن تكرهوا شيئا وهوخري لمك  }تعاىل 

ذكر ذكل س يدان أ محد بن زين . ر عىل الغالب . اهـ دليقس الناو 

 احلبيش نفع هللا به . 

قلت : ولو ل يف ال س تقامة من اجلزاء العظ م والفضل 

ل قوهل تعاىل  ا ن اذلين  }اجلس  م واخلري العم م من الرب الكرمي ا 

ختافوا ولحتزنوا قالوا ربنا هللا مث اس تقاموا تتزنل علهيم املالئكة أ ل 

اليت كنمت توعدون * حنن أ ولياؤمك يف احلياة ادلنيا ويف وأ برشوا ابجلنة 

ال خرة ولمك فهيا ماتش هتى  أ نفسمك ولمك فهيا ماتدعون * نزل من 

 وهذه ال ية من أ اي  كثرية .  {غفور رح م 

 ذهين من درس عش ية امجلعة خنمت هذه الفائدة مبا طرقمث 

ه عىل قوهل 1358رمضان س نة  18افق يف مسجد اجلامع املو 

 { ا ن الصالة تهنىى عن الفحشاء واملنكر وذلكر هللا أ كرب }تعاىل 
فكام أ ن الصالة تهنىى عن الفحشاء واملنايه وال فعال املذمومة 
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أ ي  {وذلكر هللا أ كرب }بذكل اذلكر بل هو أ عظم لقوهل تعاىل 

س مبعىن أ بلغ وأ حصن وأ بعد وأ منع من أ ن يكون صاحبه يالب

الفحشاء واملنكر وال فعال املذمومة ، ومن تان مع هللا تان هللا 

 معه يف لك حال ، وهذا حمقق رشعا . 

 {أ مق الصالة ذلكري  }قلت : ومصداق ذكل قوهل تعاىل 
فهذا أ عظم دليل عىل أ ن ذكر هللا يصري صاحبه يف حفظ هللا 

وكنفه ورعايته ، فا ن قلت وكيف يكون فضل اذلكر أ منع يف ردع 

ن  الش يطان وورود وساوسه يف قلب ال نسان ! فاعمل رمحك هللا ا 

الصالة لها مرتبة عالية عظمية ، ويه عند أ رابب احلقائق معلومة ، 

ان لننكر ذكل بل ال مر كذكل لكوهنا من احلق جل وعال لنبيه  فا 

عليه الصالة والسالم بال واسطة ، فهبذه احليثية صار  أ عىل رتبة 

ن أ وامر الرشع جاء  بواسطة جربيل عليه يف العبادا  ، ول  

السالم ل مته عليه أ فضل الصالة والسالم ، ولهذا صار  أ فضل 

من اذلكر ابلنس بة هل صىل هللا عليه وأ هل وسمل ، ودليل ذكل قوهل 

عليه السالم : أ رحين هبا ايبالل . وقوهل عليه السالم : وقرة عيين 

جلائع والرشاب للظمأ ن ، وحبهبا ا يل مثل الطعام ا ىل ا؛ يف الصالة 

واجلائع سش بع وأ ان ل أ ش بع من الصالة ، صىل هللا عليه وعىل أ هل 

 حق قدره ومقداره العظ م . 
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قلت: وهذا املقام هل ابخلصوص ، وأ ما لغريه فقد قال تعاىل 

هنا لكبرية ا ل عىل اخلاشعني } فهم مراتب بطريق التبعية ،  { وا 

لوهبم يف احلرضة ل احلال  ل ن قفصالهتم عىل أ مكوأ ما مكل الرجال 

عىل حسب ماقسم هل ؛ فعوام الناس حتصل هلم  ، وأ ما غريمه لك

يف صالهتم وساوس وخواطر وهذا معلوم ، جفرب ذكل يف نفسك 

ذا مقت ا ىل الصالة ، ذا  ا  فليس اخلرب تاملعاينة ، فانظر ا ىل قلبك ا 

كنت يف صالتك فالصالة حمك القلوب . سأ ل س يدي احلبيب 

بن محمد احلبيش ش يخه القطب الرابين احلبيب أ بوبكر بن  عيل

عبد هللا العطاس بقوهل : املصيل تكرث عليه اخلواطر والوساوس 

ذا تان حبرضة ويل من أ ولياء هللا يكون هل حضور اتم مفا الفرق  وا 

ن ؟ فقال ريض هللا عنه : ا ن املصيل يطلب  القرب من هللا وا 

ان ، وأ ما حضوره بني يدي العبد يضعف ابهل وسس توليه الش يط

ويل هلل فا ن الويل قد توله يف مجيع حالته ، فا ن املتجيل عىل 

جليسه هو الويل هو املوىل ، فال سس تطيع الش يطان أ ن حيوم 

حول امحلى . اهـ وهو جعيب جدا . فا ن قلت وملا ذا ذكر  الويل 

ذا ر  ءوا والوقوف بني يديه والالكم يف س ياق ذكر هللا ؛ فاعمل أ هنم ا 

ىل هذا املعىن  قال س يدان عبد هللا بن ذكر هللا عند رؤيهتم ، وا 

 حسني بن طاهر ريض هللا عنه شعرًا : 

ن رءوا يذكر املوىل هبم حني يرءون  ا 
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ا ىل أ خر ال بيا  . وكيف ل وقد قال بعض العارفني ابهلل :  

س تيئالء مشوهل  الواقف بني يدي الويل يندرج فيه ويدخل حتت ا 

بتكل الوقفة بواسطة  واسطة ا ىل هللا فيحصل هل الويلفيكون 

راب ا   الويل ما  راب . اهـ  مبعناه . لحيصل بعبادته حىت يتقطع ا 

قلت : والفرق فامي تقدم ظاهر بني فعل املكل القادر  

القاهر وبني فعل العبد العاجز القارص . ومن هنا فقد روي أ ن 

رجهل وأ عياه يف موىس عىل نبينا وعليه السالم أ صابته جراحة يف 

مداواته ؛ فطلب موىس من هللا س بحانه وتعاىل أ ن يدهل عىل دواء 

فأ مره هللا أ ن يأ خذ من ورق جشرة يف حمل كذا ، فسارع موىس 

ا ىل الشجرة وأ خذ مهنا ورقة ودقها ووضعها عىل اجلراحة فشفاه 

بنفسه ا ىل تكل  هللا ، فلام بعد مدة أ صابه جرح مثل ال ول فسار

 يصح ؛ فقال مثل فعهل ال ول فبق  الصوب ومل الشجرة وفعل

يصح صويب ! فقال هل تعاىل كل الشجرة ومل ايرب ا ين داويت من ت

معناه وهللا أ عمل ل ين حويت  اهذ أ وما بأ مرك  وهذا بأ مري: ذكل 

 مضمونه . 

وأ ما فضل اذلكر ملا أ نه أ مر منه س بحانه وتعاىل يف قوهل  

وتعاىل ذكره بذكر اذلاكرين ، ال ية . قرن س بحانه  {أ ذكروين ف }

ومن املعلوم عند أ رابب الفهوم أ ن ذكر اذلاكر هو فضل ذكر هللا ، 
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ولول توفيقه لذلاكر ما أ هلمه اذلكر ، ويف هذا املعىن قال س يدان 

 احلبيب عيل بن عبد هللا السقاف شعرًا : 

 من فيض فضكل ما أ هلمتين الطلبا  لو مل ترد نيل ما أ رجو وأ طلبه

احلديث القديس قال هللا تعاىل ) أ ان جليس من ويف  

ذكرين وأ ان معه حني يذكرين ( واعمل أ هيا الواقف عىل هذا احلديث 

العظ م وتأ مل وحتقق يف معىن املعية . وقال س يدان عبد هللا بن 

حسني بن طاهر ريض هللا عنه : فقد جعل بفضهل ذكر هللا 

وأ شدها تأ ثريا يف  أ فضل العبادة وهو أ خفها وأ سرسها عىل ال نسان

القلوب ، وأ عظمها ثوااب عند عالم الغيوب ، وأ حمقها للسيئأ   

ل  واذلنوب ، وميدان السالكني ، ومنهتىى العارفني ، فالمدخل ا 

ن تان يف احلقيقة أ نه لبد مل ل به ، وا  ن أ راد أ ن منه ، ول وصول ا 

ن من املو مجةل  يبلغ املراد أ ن حيسم  سكل يف أ عامهل عىلس اد ، وا 

ان لننكر ذكل بل ال مر كذكل   ، ولكنا نرجو ملنمهنج السداد ، فا 

وهجرياه أ ن يوقظه هللا لسلوك وشغهل ذكره ديدنه هللا جعل 

ته عليه ، وأ ن االطريق ، وأ ن يلحقه بأ حسن فريق ، وأ ن تعود مثر 

ذا لزم ادلعاء وكرثة الترضع  ليه ، وخصوصا ا  يقربه ويوصهل ا 

لتجاء ،  فتقار وال نكسار ، يف ال ضطو ابللجاء وال  ن يوقظه أ  رار وال 

كرث الندم وال س تغفار وقت الغفار ل عامل املقربني ال برار ، وأ  

الصالة والسالم  أ طراف الهنار ، وأ كرث ال حسار ، وأ انء الليل و 
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عىل النيب اخملتار ، وعىل أ هل وحصبه ال خيار ، فا ن ذكل مما يرقق 

حتصل النفحا  ، ويقبل القلوب ؛ فعند ذكل تتزنل الرحام  ، و 

القلب التذكر والتذكري ، ويصغى ا ىل الكم هللا وما جاء عن البشري 

اء وأ حاديثه ، فيسكل ويتأ ثر ابلتخويف ، وسس تبرش ابلرج النذير ،

ليل ، لقوهل تعاىل حيئنذ السبيل ابل جامل والتفصيل عىل أ حسن د

ال ية اهـ الكمه  { جاهدوا فينا لهنديهنم س بلناواذلين  }

 وهوعظ م القدر سايم الفخر . 

وقال بعض العارفني ابهلل وادلالني عليه : فينبغ  للعبد أ ن  

ذا مل جيد فيه حضور وحالوة فلو مل يكن ل يأ سس من قبول العمل ا 

لقصد الثواب به وسقوطه عن نظرك لاكن تافيا . وقال غريه :  ا 

ل وهو يريد أ ن يقبهل منه ، فكن ح  ماوفق هللا عبدا سن للعمل ا 

الظن بربك واشكره عىل أ ن وفقك للقيام بأ مره ولو مل جتد ذلة 

ل ماهو طالبه منك . ا ىل  حضور قلب ولمثر عاجل فالتطلب ا 

أ خر الكمه . اهـ من تقريب الوصول لس يدان أ محد بن زيين دحالن 

. وما أ حسن ماذكره س يدان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد 

بيت وهو قوهل ريض هللا  حيث مجع فضائل اذلكر يف شطر من

منا اذلكر تالسلطان يف القرب .   عنه : فا 

ومهنا أ ي الفضائل مابلغين عن س يدي احلبيب محمد بن  

سامل العطاس أ نه يقول متع هللا حبياته : أ خر الزمان يكون طريق 
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ال خرة تقرب عىل الساكل ، ودليل ذكل ماترون يف قرب 

اتر تأ يت مسري أ ايم يف يوم مسافا  ادلنيا يف أ خر الزمان مثل املو 

تأ يت مسافة يوم واحد يف املوتر يف ساعة واحد وكذا الطيارا  

 واحدة أ و أ قل من ذكل ، أ خربين بذكل أ حد ال خوان . 

قلت : وأ قرب من ذكل وأ رسع يف ط  املسافة املعنوية  

 نه قال : الوصول ا ىل هللا ) كفرتتمامسعته من الوادل رمحه هللا أ  

ذا حتركت لوالب لولب ( قلت :  وسشهد ذكل ماقاهل س يدان أ محد ا 

الباطن ارتفع ال نسان كجناح الطري سشهل ا ىل فوق . قلت : وممن 

رىق يف هذه املرايق العلية مامسعته مرارا عديدة من س يدي الورع 

بن عيل بن هود العطاس  الزاهد العامل العامل النرباس حسني

وهذا دليل ، املتحريين لس امي عند قيامه وقعوده يقول : ايدليل 

ونفعنابه ،  عنه وأ ي دليل عىل علو مرتبته ومسو قدره ريض هللا

ل ن صاحب هذا املقام مل يزل يف الرتيق من مرتبة ا ىل أ عىل مهنا 

وهذه وراثة محمدية أ محدية نورانية ، فيالها من حاةل ومرتبة ومنقبة . 

القائل حيث  رية يف هذا املقام يه عني الهداية وهلل در: واحل قلت

 يقول شعرا : 

 للك امرء ممن يطيع ومن يعيص  صفا  املعايل لتنال حبيةل 

 قلت وهذا ميدان لحيسن البسط فيه ل نه لحد لغاايته ، 

ل ال عرتاف ابلعجز فذكل  ل ل راببه ؛ وأ ما حنن مفا منا ا  وليذكر ا 
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دراك . وق ال أ سمل . قال الصديق ال كرب : العجز عن درك ال دراك ا 

س يدان حميي النفوس أ يب بكر بن عبد هللا العيدروس ملا أ ىت مبدحية 

يف النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل يقول يف أ خرها : قف  هنا 

ايقرحييت الركيكة هنا قف  . فعند ذكل قل : حس يب هللا وكفى ، 

مسع هللا ملن دعا ، ليس ورى هللا منهتىى ، ولورى منهتىى علمه 

رادة ، فس بحانه املكل العظ م .  عمل ، ولورى منهتىى  قدره قدر وا 

قلت : وأ ان الفقري ا ىل هللا أ قول العجب ممن يتطلع ا ىل  

كتب ال جانب ومصنفاهتم ومؤلفاهتم وتمنيق عباراهتم ودواه وشفاه 

يف ادلنيا  وال خرة ؛ وفالحه يف ادلنيا وال خرة يف الكم سلفه يف 

 العجب وكيف ليكون مجيع ماورد عهنم من عادة وعبادة ، فيا هلل

حيث يقول : واعمل كذكل وقد أ ورد الش يخ العارف ابهلل زروق 

 منة أ حواهلم ونكتة مناهلم ومرياث علومهم أ ن أ حزاب املشاخي

لهامهم  وأ عامهلم ، وأ عامهلم ممزوجة بأ حواهلم مؤيدة بعلومهم ومسددة اب 

 مصحوبة بكراماهتم . اهـ 

ل أ غبط لويل  قال س يدان أ محد بن حسن العطاس : ا ين

ذا أ رد   تباع . قلت : فا  ل من يتبع السلف عىل قدم ال  ول مكل ا 

ال طالع عىل سريمه فعليك بكتاب النرباس لس يدان عبد هللا بن 

علوي العطاس ففيه شفاء العليل ومرمه للك قلب عليل ، فعليك 

ك . اهـ وكفى ماقاهل س يدان يبه عليك ؛ فعند ذكل تقر به عين 
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ف مقامهم املنيف وذكل يبن علوي احلداد يف تعر  عبدهللااحلبيب 

 من أ ثناء قصيدة : 

 داك هللا ابل سالفـــــواقتد ه  بع س نةــــ والزم كتاب هللا وات 

 واهر ال صدافوصلوا ومث جـــ  قهــــــــأ هل اليقني لعينه وحل

 فارشب وطب واسكرخبري سالف  راح اليقني أ عز مرشوب لـنا

 ل خبــــالفــأ خطا الطريقة من يق  دتنا وقدهذا رشاب القوم سا

وفهيم أ يضا يقول احلبيب عيل بن حسن العطاس من أ خر  

 قصيدة هل ريض هللا عنه : 
 أ هل املاكسب والعجائب واملواهب واملنن  الهدى الكهف املكن القادة مصابيحالسادة 

 هللا جتري عىل الوجن فمدامعهم خلو ترسي   أ هل النظر واهل العرب واهل السهر ل الليل جن

   ا ىل أ ن قال :             
 فهم امللوك أ نوارمه متلوك واململوك لن  حرزان ادلرع املكن ذخران مهمه كزنان مه 

ا ىل أ خر القصيدة . وكيف ل ومه فروع الشجرة النورانية  

وادلوحة املصطفوية . قال عليه السالم : أ دبين ريب فأ حسن تأ دييب 

ليه وأ هل وسمل ، مث أ دبه جربيل عليه السالم بأ مر ، صىل هللا ع 

. قال صاحب هبجة احملافل ما نصه أ ي يف النيب احلق جل وعال 

ليه صىل هللا عليه وأ هل وسمل  صىل هللا عليه وأ هل وسمل : مث حبب ا 

اخلالء فاكن خيلو بغار حراء فيتحنث فيه ، وهو التعبد الليايل 

، ويزتود ذلكل مث يرجع ا ىل ذوا  العدد قبل أ ن يزنع ا ىل أ ههل 
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خدجية فيزتود ملثلها حىت جاءه احلق ، وهو يف غار حراء جفاءه 

قرأ  فقال ما أ ان بقاري ؟ قال فأ خذين فغطين حىت  املكل فقال هل : ا 

قرأ  فقلت ما أ انبقاري ؟ قال  بلغ مين اجلهد مث أ رسلين فقال : ا 

قرأ  فأ خذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أ رسلين فق ال : ا 

 }فقلت ما أ ان بقاري ؟ فأ خذين فغطين الثالثة مث أ رسلين فقال 
قرأ  وربك  قرأ  ابمس ربك اذلي خلق * خلق ال نسان من علق * ا  ا 

فرجع هبا  { نسان ما مل يعملل  ال كرم * اذلي عمل ابلقمل * عمل ا

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل يرجف فؤاده ، فدخل عىل 

فقال : زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع ،  خدجية بنت خويدل

وأ خربها اخلرب وقال : لقد خشيت عىل نفيس ا ىل فقال خلدجية 

قوهل خشيت أ ي اجلنون وذكل قبل أ خرالعبارة . قال الشارح : 

ل العمل الرضوري هل أ ن ذكل اذلي جاءه مكل وأ نه من عند حصو 

وقيل  وقيل املرض ،، وقيل خيش املو  من شدة الرعب ،  هللا

العجز عن محل أ عباء النبوة ، وقيل عدم الصرب عىل أ ذاء قومه ، 

 وقيل أ ن يقتلوه ، وقيل يكذبوه ، وقيل يعريوه . اهـ 

ويف هذا حمكة وأ ي حمكة علمه من علمه وهجهل  قلت : 

يف رسول هللا أ سوةحس نة ملن تان يرجو لمك لقد تان  }من هجهل 
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 بن حسني بن طاهر قال س يدان عبد هللا { هللا واليوم ال خر

 ريض هللا عنه : 

 ورى س يدهــعىل ال  أ دبـــــــــــــــه س يده 

ــ وأ دب الصـحب ب   ىىىل النـه ــهبا رقوا أ ع  هاـ

ومن أ دبه صىل هللا عليه وأ هل وسمل وتعلميه للصحابة ومهنم  

س يدان أ يب بكر ومعر ريض هللا عهنام ملا مسع صىل هللا عليه وأ هل 

رءان حيث تان أ بوبكر خيفض صوته ومعر يرفع  يف القاموسمل قرأ ءهت

صوته ، فقال صىل هللا عليه وأ هل وسمل ل يب بكر مل خفضت 

صوتك اي أ اببكر؟ قال : لقد أ مسعت من أ انجيه ، وقال لعمر مل 

رفعت صوتك ايمعر؟ قال أ وقظ الوس نان واطرد الش يطان ، فقال 

خ عليه السالم ل يب رفع صوتك قليال ؛ وقال لعمر ا  فض بكر ا 

صوتك قليال . قال صاحب كتاب التنوير بعد ما أ ورد هذه 

احلاكية : أ راد صىل هللا عليه وأ هل وسمل أ ن ينقل لك مهنام عن 

. قلت : والش يوخ مراده ا ىل مراده صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

ول املنوال ا ىل أ ن يكون أ   العارفني ابهلل يف تربيهتم للطلبة عىل هذا

ها ويذلها ، ومن هنا يقول الوادل علوي قدم أ ن خيالف نفسه وهوا

 رمحه هللا : فهايه عزها يف ط  ذلها . وقال أ يضا : 
 وقتل النفوس رضا املوىل كرامةأ عظم   جيئنا بغينا كرامة قل لنب عيدروس

   ومن أ بيا  أ خرى يقول :     
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 هوى النفس لتتبعه خذها وصية

من بع طريقة السلف فهو عىل هذه اخلطة ، و ومن تت  

لسكل مريده عىل هذا املسكل لحيصل منه يشء ؛ هذا يف 

ر ماهل حمك . قلت : ومك ومك قد رأ يت فمين تشممت دالغالب والنا

فيه وتومست فيه ممن هو مظنة فمل أ جد لس امي من  مظاهر اخلري 

ل صورة لحقيقة ؛ لس امي ال   دب فضال عن العمل ابلعمل والزهد ا 

م الش يخ العارف ابهلل محمد ابمشيل أ نه والورع . ومما بلغين من الك

ذا حصل ال جامتع  يقول : ومك بلغين من غالب الناس ينقلون عنه فا 

ثنني  ل ا  هبم ماحصل منه عشور ما ينقل عنه من حمامد اخلصال ا 

من الرجال ومه : احلبيب أ بوبكر بن عبد هللا العطاس واحلبيب 

وجد  ما ينقل  صاحل بن عبد هللا العطاس فا ين ملا اجمتعت هبام

ما نظرانه من السرية احلس نة وال خالق عهنام أ قل من عشور

احملمودة والشامئل املرضية ما ل أ جد يف كثري من غريهام ، قلت : 

وهذا اذلي نظره الش يخ املذكور هو يف أ عامهلم الظاهرة ويف 

 صدورمه أ كرب . 

ن اليش ابليش يذكر واحلديث جشون ذكر    قلت : وملا ا 

ة للوادل رمحه هللا مع احلبيب أ محد بن حسن العطاس ؛ هنا حاكي

مرة جاء الوادل ا ىل حريضة واجمتع ابحلبيب أ محد املذكور ريض هللا 

عهنام ونفع هبام ، فلام متثل الوادل بني يديه وجرى الالكم بيهنام مما هو 
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معلوم من مقامهام طلب الوادل من احلبيب أ محد بن حسن أ ن يدهل 

: اذلي فقال ريض هللا عنه ؛  ليقتدي به عىل يشء من أ عامهل

معناه . فتأ مل أ هيا الواقف عن السائل  يظهر لمك كفاية أ وماهذا

ل  واملس ئول ، وهذا ميدان لحيسن البسط فيه ، ماسسع العاقل ا 

 التسل م يف لك ماحيىك عهنم ريض هللا عهنم أ مجعني ، شعرًا : 

 ابل دةل دليك دلهيم واحض  وسمل ل هل هللا يف لك مشلك

ومهنم من رقا مريديه وصفاه وهذبه أ مت هتذيب مثل  

احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس تلميذه الش يخ عيل بن عبد 

هللا ابراس حىت رقا مرقا عدمي القران . ومن الكم الش يخ عيل عىل 

سبيل التحدث بنعمة هللا وما من هللا به عليه عىل يد هذا ال مام 

 امحلد هلل يف الصف الثخني . ومن الكم كثريا مايقول : أ ما أ ان

 احلبيب معر يف الش يخ عيل : من فرق بيين وبني عيل ليفلح . 

ومهنم أ ي أ رابب الرتبية س يدان احلبيب عيل بن حسن  

العطاس ؛ ومما حيكيه عنه تلميذه احلبيب جعفر بن محمد العطاس 

ل كرث يف تربيته عىل يد هذا ال مام قال : تان من عادته مع  يف ا

منا أ حرض وأ مسع قراءة عين أ قرأ  عليه يف يشء من الكتب واأ ن ل يد

غريي ، قال فعزمت يف بعض ال ايم عىل القراءة عليه يف رشح 

ليك الش يخ بن جحر عىل ابفضل فرأ ى مع  الكتاب وانتظر الفرصة 

أ قرأ  ! فقال ما هذه النسخة اليت معك ؟ فقلت رشح ابفضل ؛ 
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ووضعه عنده ومكث نسخة مليحة  فطلبه مين وتصفحه وقال :

: ايجعفر ؛ فقلت لبيك ، قال مق ها  جنو قليال وقال
1
للمحرضة  

الفالنية ، فرس  مرسعا ل عود ؛ فأ مليت ذكل احملل وعد  ، 

فقال يل زد احملل الفالين وللمدرسة وللمسجد وحىت أ خلية السوق 

ذكل من لك  وهو يف لك مرة يأ مرين مبحل كذا ويقول : نق

ليه تاملس تخف  من ما  مايؤذي ويترضر املستنج  به ، قال فعد  ا 

انلين من التعب ومل أ قرأ  يف تكل العش ية ، قال : وكنت يف بعض 

ذا استشلكت مع   ال ايم جالسا عنده وقارئ يقرأ  عليه فكنت ا 

لكمة سأ لته عن ذكل فاكن جييبين بعد ساعة ، مث قال يل ايجعفر 

مل أ درك ما أ راد ا يل بأ صبعيه وها  جحرية صغرية حنو ال وقية وقدره

ليه فتناولها بذكل ، خف رجت فأ صبت جحرية مدورة ملسا فأ تيت هبا ا 

ذا أ تتك شهوة  ايها وقال : ا  مين وقال : هذه املطلوبة ؛ مث انولين ا 

وهذا شأ ن أ هل الرتبية والتأ ديب  الالكم فاجعلها يف فيك . اهـ

ة وصار نورا والتسليك والهتذيب ، حىت خترج هذا ال مام الصفو 

ومقرا متد ال عيان من نوره لس امي أ هل القلوب السلمية  مرشقا ،

القابةل للتلق  والرتيق ، ذكر ذكل الش يخ عبد هللا بن أ محد 

ابسودان يف كتابه املسمى ) ذخرية ال نفاس يف مناقب احلبيب عيل 

 بن حسن العطاس ( 

                                                           
1
 النجو ؛ هو جحر ال ستنجاء  
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قلت : وهذا ابب واسع واذلي أ وردانه دليل عىل ما مل  

ذا أ رد  ذكل فاطلبه ن من مضانه وحمهل مث انظر الفرق ذكره ، فا 

بسا  قد  والتفاو  والتباين مما ذكرانه ووقتنا هذا . قلت : وهذا

ذا أ رد  اللحوق  ل ابهلل ، وكيف بك ا  طوي فال حول ولقوة ا 

هبؤلء الرجال ؛ ولن تنطبخ يف قدر ال داب عىل يد ش يخ مرشد 

ل أ ن تمت  ثل مبا أ مرك به وتتخلق مبا يف مضن هذه من أ رابب الرتبية ا 

 ال بيا  ال تية ويه لبعض العارفني : 
ذا جيش ال حباب   بنينا من الصرب امجليل حصوان  اجلفا جيشا منا 

ن ركبوا خيل الصدود مغ  أ مقنا علهيا للـــــــــــوصال مكينا  ريةوا 

ن جردوا أ س يافهم لقتــــــ  ل مدرعينالقينامه ابلـــــــــــــذ  الناوا 

ن مل يروا يف ودان ووصالــــ   صربان عىل أ حاكمــهم ورضينا  ناوا 

قلت : وقد حتقق وختلق هبذا اخللق ال خ محمد بن امحد مع  

الوادل رمحهام هللا تعاىل ، ومن هنا يقول الوادل علوي رمحه هللا يف 

أ خرها الياء ا ىل أ ن  حروف الهجاء اليت أ ولها ال لف و منظومته عىل

 :قال 
 لف بتيهاالزاي : زلته عندي ماخت  الراء : رضيته مبا قاهل وقصه عليه

ومن الكم س يدان جعفر بن محمد املذكور سابقا يف ش يخه  

 احلبيب عيل بن حسن من أ ثناء مدحية هل ريض هللا عنه : 

 عل بن حسن لوزلف قطعه جي  عىل الفصول
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ن ما زلف هو عسل صايف دوى للنحــــول  وا 

ذين البيتني احلبيب محمد بن عيدروس وقد فرس ه 

احلبيش فقال ريض هللا عنه : حاشا مقام احلبيب عيل ماابيزلف 

لقوهل ولفعهل لكن قد يزلف عن ذهن السامع من كونه ما أ درك 

فهم مايقوهل لقصور ابع السامع عن شأ وي مرتبته ؛ من نظمه ونرثه 

 وقوهل وفعهل . اهـ مبعناه . 

صدده وهو املقصود ولكه مقصود ، ولرنجع ا ىل ما حنن ب 

وانظر أ يضا فمين أ رد  أ ن تأ خذ بيده ومرادك تسليكه طريقة أ ههل 

وسلفه ؛ مث تأ مره بأ مر خمالف هواه وشهوة نفسه فال جي  معك لو 

ل ابهلل ، ولعهل مل  بنك فضال عن الغري ، فال حول ولقوة ا  تان ا 

 يبلغه قول القائل : 

 فا ن رسوم العمل يف نفراته  تصرب عىل مر اجلفا من معمل 

قال س يدان أ محد بن حسن العطاس : ومثهل من هتذب   

ذا دخلت يف الكري لتتغري ولتصدا  وتراب عىل يد غريه مثل الفضة ا 

ن صديت ينظفها اجلالء ، وأ ما من لتراب ولهتذب فهو مثل  وا 

ذا أ رد  اس تعاملها تفتت . وقد عمل مما  الفضة اليت ما خرج خبهثا ا 

أ ن املريد يقبل ويتخذ ما يأ مره ش يخه وذكل مس توجب  مر

نتفاع للمريد الصادق ، وهذا متعرس يف وقتنا  ال رتبا  والنفع وال 

ل اندرا ممن مىش عىل هذه اخلطة ؛ وصرب عىل تكل الغلظة  ا 
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الصادرة من معلمه من ال وامر الظاهرة لس امي يف أ مور ال خرة ، 

 عبد هللا بن عباس ريض وهذا املطلوب عزيز جدا . قال س يدان

هللا عهنام : ذللت طالبا فعزز  مطلواب . مع أ ن الش يخ املرشد يف 

ذا فقد  مه يف زماننا صاروا تالكربيت ال محر ، ناحلاةل الراهنة اذلي وا 

ومل يتحصل عىل مثل ما قررانه من رشو  الش يخ املريب فليشغل 

ليه وأ هل وسمل نفسه ابل ذتار النبوية الواردة عن النيب صىل هللا ع 

نه أ قرب حلصول  وما يف معناه من أ وراد السلف الصاحل ؛ فا 

ال جابة ، وكذا يكفيه تالوة القرءان والصالة عىل النيب صىل هللا 

نه يصل ا ىل املقصود . اهـ من الكم س يدان أ محد  عليه وأ هل وسمل فا 

 بن زين احلبيش مع زايدة لبأ س هبا . 

هلل أ بو العباس بن عقبة وقال أ يضا : تان س يدي العارف اب 

احلرضيم تلميذ العيدروس يقول : وعليك بدوام اذلكر وكرثة 

ذا الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل  فهى  سمل ومعراج ا 

 مل يلق الطالب ش يخا مرشدا . اهـ

ىل هنا نقبض عنان القمل فافهم مارمق تغمن وتكرم يف ذه   وا 

ما من هللا به عىل الفقري  وهذه عندي من أ عظم وأ نعم،  ويف مث

نه مهم يف هذه  وذكل جبمع  كتايب غذاء ال رواح مما س بق نقهل فا 

نه ش يخ من ل هل ش يخ ،  الطريقة املوصةل ا ىل رب الربية ، فا 

فاجعهل غذاك يف صباحك ومساك تقر به عيناك ، وبه من أ مراض 
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القلوب شفاك ، ويتحسن به دينك ودنياك ، فعليك به عليك ؛ 

ليك . وابمجلةل وفصل اخلطاب مما وضعناه من رتهتعود مث  ورسه ا 

اخلطاب فا ن هذا الوقت الراهن لعاد تتعب نفسك فيه عىل سبيل 

تعل م الغري ، ولعاد ترضب يف حديد ابرد ، ولتطلب ماليس 

ل  نتشارا عظامي مفا ترى أ حدا ا  نترش  ا  بواجد ، ل ن ال هوية قد ا 

رشاده وتعلميه وهذا ويرى نفسه تامل ، والاكمل لسبيل كل  ا ىل ا 

هو اجلهل املركب وادلعوى الاكذبة ، ويظنون أ هنم عىل عمل ومه 

يعلمون ظاهرا من احلياة ادلنيا ومه عن ال خرة  }ممن قال هللا فهيم 

وأ ما أ مور ال خرة يدعون ا ىل أ هنم من أ رابب العمل  { غافلون

ذا امتحن  ن هنا مل جتد يش عنده من ذكل ، وم تهالعارفني ولكن ا 

 يقول س يدان أ يب بكر بن عبد هللا العيدروس شعرًا : 

 كذبته شواهد ال متحان  من يدع  مبا ليس فيه        

وقال الش يخ معر ابخمرمة : من اختربته لقيته يف معانيه  

ذا دخلت يف قلب ال نسان  ن الرئاسة ا  كذاب . ومن املعلوم ا 

ن  الطبع يغلب واس تحمكت فيه يعرس التخلص مهنا ملا قيل : ا 

ن الشاب قد يعجز  التطبع . قال ال مام الغزايل ريض هللا عنه : ا 

ذاكرب ومت عقهل قدرعليه ؛ وشهوة الرئاسة تزداد  عن ترك الزان وا 

 ابلكرب قوة لضعفا . ويف احلديث : اجملاهد من جاهد نفسه . 



35 
 

 كميياء السعادة ملن أ راد احلس ىن وزايدة

ومما مسعته من الكم س يدي احلبيب عبد هللا بن معر  

يقول : اللهم اطف انر الفنت ماظهر مهنا وما الشاطري نفع هللا به 

بطن ، الفنت الظاهرة معلومة فقد يقال : اللهم أ شغل الظاملني 

ابلظاملني وأ خرجنا مهنم ساملني ، وأ ما الفنت الباطنة فهى  فنت 

اجلوارح ، وعد بعضها مث قال : ولكها ترجع ا ىل القلب من اخلواطر 

لص من تكل اخلواطر الرديئة فليجاهد املؤمن نفسه عىل التخ

حسب ما اس تطاع وهو املراد من قوهل عليه السالم : رجعمت من 

اجلهاد ال صغر ا ىل اجلهاد ال كرب . ولو يعمل غريه مبا خيطر يف قلبه 

كه ولكن قد حيصل من هذه اجملامع نظرة من ويل مبا خيطر عن  لرت

صايف مصفا . ا ىل أ خر الكمه ريض هللا عنه ما هو فيه فيصري 

وأ فض علينا من فائضا  فهومه أ مني ، اللهم  عنا به وبعلومه ،ونف 

ذكل أ خر عهد منا ا ىل تكل اجملامع املعمورة ابل نوار  لجتعل

  لغزار ، بربكته أ مني اللهم أ مني وال رسار والعطااي الكبار واملواهب ا

قلت : وما أ حسن ماقاهل الوادل علوي ل هتام النفس ولعل  

 وما أ برئ نفيس ا ن النفس ل مارة ابلسوء }مزنعه من قوهل تعاىل 

 وذكل من ابب ال عرتاف وال نصاف ال ية . قال ريض هللا عنه  {

 من ذنويب وهفوايت وذنيب وال وزار  من عرش معشار العرشعرش لو ظهر عرش 

 غري ريب كرمي الوجه غـــــفار س تار  رماان ابل جحارتان لشافنا صاحب 
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اليش ابليش يذكر واحلديث  ا ىل أ خر القصيدة . وملا أ ن 

جشون أ ذكر هنا الكم ورد عىل الفقري يف هذا املعىن فأ قول : بسم 

هللا الرمحن الرح م ، هللا لطيف بعباده ، أ ل يعمل من خلق وهو 

نه  ذا نظر ال نسان أ ي املؤمن يف نفسه فا  اللطيف اخلبري ، فا 

ل زل ملطوف فليكرث من امحلد والشكر ملوله الكبري املتعال من ا

ذا حصل عليه  ا ىل ال بد ، بل يف لك حال ماض وحال ، لس امي ا 

نوع من ال بتالء يف احلال أ و يف املال أ و يف العيال ، فلينسب ذكل 

ا ىل غريه لهيون عليه ال مر . ومن جالئل النعم واللطف من 

اللطيف اخلبري سرته عليك من ظهور عيوبك عىل أ هل زمانك ؛ 

عىل أ قرانك لهجروك وقلوك ولو ظهر يش من بعض عيوبك 

ورص  تاملبعود ؛ فالتس تطيع أ ن تعارشمه فضال عن أ ن جتالسهم 

، واملنادمة مع الصفا واملودة والتودد والتأ لف ، وذكل من فضل 

س بال سرته عليك ، هذا فامي بينك وبني العباد  هللا وجوده وكرمه وا 

ذلي ، الصاحل مهنم والطاحل عىل اختالف طبائعهم ، وأ ما ابرئك ا

نه لحيجبه يش منك  خلقك وسواك ورابك وغذاك بأ صناف النعم فا 

من اخلطااي وال وزار والعصيان يف لك حني وأ وان ، بل أ مطار 

ليك  حسب هواطل رحامته عليك هاطةل ، ونعمه اجلليةل واخلفية ا 

متواصةل ، وأ س تار سرته عليك سابةل ، ومن هنا يقول س يدان 

 عة رمحة هللا شعرًا : احلبيب عيل بن حسن العطاس يف س
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 قريبهو القايص ويل معت  وقدفاضت   ورمحة هللا وس يعة ماعلهيا جحيب

ل ل جلـها ايجميب  كسيبيه خري من لك ماجتمع وتكسب   وماخلق خلقه ا 

 مسعه منه نبيه مصطــــــفاه احلبيب  وامحلد هلل ذي اندى بقول جعيب

 عنه : ا ىل أ خر القصيدة . قلت : ولعل قوهل ريض هللا 

ل ل جلها  }هو املراد من قوهل تعاىل  أ خرها ا ىل ؛ وماخلق خلقه ا 

وقوهل تعاىل  { وذلكل خلقهم }ا ىل قوهل  { وليزالون خمتلفني

 { قل بفضل هللا وبرمحته فبذكل فليفرحوا هو خري مما جيمعون }
وقوهل ريض هللا عنه : وامحلد هلل ذي اندى بقول جعيب ، ا ىل 

ايف احلديث القديس قوهل تعاىل ) رمحيت س بقت أ خره ، لعهل هو م

غضيب ( اهـ انهتت الفائدة املبرشة بسعة رمحة هللا ، وكيف ل وقد 

ورمحيت وسعت لك يشء  }نطق هبا الكتاب العزيز قال تعاىل 

}  . 
حلاق وتمت م للفائدة ( يف ذكر سرت هللا  س بحانه وتعاىل  ) ا 

يب طالب امليك يف فضل وعبارة قو  القلوب ل   ونعمه عىل عباده :

الشكر عىل نعمه اجلليةل ، واحلقيقة الظاهرة والباطنة قال ريض 

هللا عنه : ومن كبائر النعم ثالث من هجلها أ ضاع الشكر علهيا ، 

ومعرفة شكر العارفني ثالث : أ ولها ا ستتار هللا تعاىل بقدرته وعزته 
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: ية عن ال بصار ؛ ولو ظهر للعباد لاكنت معاصيه كفر . الثان 

ختفاء القدرة وال اي  عن معوم اخللق ل هنا من رس الغيب  ا 

واس تقامة ادلنيا وادلين . الثالثة : تغييب ال جال  وصالح العبيد

ذ لو علموا هبا ملا ازدادوا وتانوا يزدادون ولينقصون من  عهنم ا 

أ عامل اخلري والرش ذرة ، ا ىل أ ن قال ريض هللا عنه : مث بعد ذكل 

نعم بشمول سرته علهيم جحجب بعضهم عن بعض ، اللطيف امل  من  

لهيم ، مث  وسرتمه عن العلامء والصاحلني ؛ ولول ذكل ملا نظروا ا 

 جحب الصاحلني عهنم . 

قلت : وكذكل سرته س بحانه وتعاىل لعبده عن عشريته 

وأ ي نعمة ، ورس وأ قرانه كام تقدم ذكره ، فهذه نعمه س بحانه وتعاىل 

ذا  ل ا  دخلوا أ هل اجلنة اجلنة فيكشف هلم عن القدر لينكشف ا 

 رس القدرة . اهـ تاتبه ساحمه ربه أ مني . 

ذا بد  عني الكرم واجلود   ) فائدة ( قال بعض العارفني : ا 

بن هل : اأ حلق املس ئي ابحملسن وبقيت أ عامهلم فضال هلم ؛ فقال 

حىت تبدوا ، فقال يه ابدية ، قال تعاىل ) س بقت  : عطاء هللا

ن للك منطوق مفهوم ، قال  رمحيت غضيب ( مث اعمل أ هيا الواقف ا 

بعض العلامء العارفني ابهلل وادلالني عليه : فتنبه اي أ يخ لنفسك 

نقطع عنك حني ترى توايل عبادتك بل  بليس ا  ايك أ ن تظن أ ن ا  وا 

انظر فهيا واحبث لك البحث . ومن املعلوم أ ن طريقة السلف عدم 
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بليس والتجسس ع ىل معرفة ماكئده ومصائده ، الغفةل عن حماربة ا 

وهذا اخللق قد أ غفهل اليوم غالب الناس كام مل يغفل عنا ، فينبغ  

نه ابملرصاد حريص عىل وقوع العبد يف خسط  لنا أ ن لنغفل عنه فا 

هللا . قلت : قال س يدان احلبيب عيل بن حسن العطاس يف طلب 

بليس وكيده ؛ وأ ن جيعل العبد يف حفظ هللا وكنف  ه :احلفظ من ا 
 ومن فوق يظف عن مييين وعن شامه   واجعل احلفظ قدايم وحتيت وخلف 

 اخلصم جيف  وحيف  وامكد اخلصم فان  ان مكف ـوامحنا من عيانة لك عي

 قل هلم واكــــرث  أ لف احملبني والف   يصف ماقصدمه وقت عيهنم ابلكدر 
ن كنت حس يب  ن توليتــــــنا طيبت   يكف حسب حمبوب حس يب ا   عريف وعريفا 

ن تركت الولية جبت حتف  بكتف  ل انت ماغريك لعــــليت سشف   وا   مايل ا 

نك البادي احلق القــــدمي املقف   الغين القوي املس تجيب املـــــــويف  فا 

  فعأ وبنفع أ ومرضه يف صــــباح  أ وم  ماحلد عمل غريك يف حياه أ وتــويف

ل رهاين حمك  ننا زل واهــــف اي  خمف يف الغيب مامه ا    هللا اغفر ذنويب ا 

قال الوادل علوي رمحه هللا : الهاء : هوى النفس لتتبعه  

وقال بعض الشعراء يف اختاذ احلذارة من ال عداء : . خذها وصيه 

وأ عداء ال نسان أ ربعة : .  الشدة الشدة هبا طول املدى عامل عداك

 ادلنيا والهوى والش يطان والنفس . 

قال اهلمداين يف النبذة : جفنود النفس عرشة ) فائدة (  

وسوء ويه : احلرص والشهوة والشح والرغبة والزيغ والقسوة 
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اخللق وال مل والطمع واملكر . وجنود الهوى عرشة ويه : احلسد 

والتجرب والعجب والكرب والغل والوسوسة واخملالفة يف ال مر وسوء 

واخليانة والكفر  الظن واجلدال . وجنود الش يطان عرشة : الظمل

 وترك حفظ ال مانة والمنمية والنفاق واخلديعة والشك يف الواحد

اخلالق واخملالفة ملا أ مر به ذو اجلالل وال كرام والتغافل عن س نة 

النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل . وادلنيا جنودها عرشة : الرايء 

غض والفواحش والبطر واللهو واللعب والزور والهبتان والغش والب

 والتخليط يف الرشيعة . 

قال س يدان احلبيب عيل بن حسن العطاس يف قصيدته  

 الالمية اليت يقول فهيا : 

 واجعل من مجيع الوجوه اخلري فايل  ايلحبق املثاين ما ببـــــــــوبلغنا 

 ودنيا السوء ذي ماعلهيا قط سايل  وتعصمنا من ابليس ذي قصده قتايل

 لك عايلومن رش الهوى ذي خيرب   يف زليلونفيس فعلها كدر  صــــا

 مع  ايابلكرم فيك ال مال الطوال  فهذه ال ربعة يف طلب حتف  عـدا يل

 ولكن عاد رجواك ايجــزل النوال  رجوتك يف املهام  ايذخري ومــايل

 وثبتنا عىل احلـــق لتارم حبايل  توفقنا لطاعتك يف دنيا الــــــــزوال

سن ماقاهل الوادل علوي يف بيان عداوة ) قلت ( وما أ ح  

 النفس ال مارة ابلسوء حيث يقول : 

 النفس يه راس الشقاق  ماحدعدوك غري نفسك مشاق 
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 ـايقـــأ يضا ماكئدها دقــــ  نفسك جحابك من مجيع الرقاق 

 ومن قصيدة أ خرى يقول نفع هللا به :         
 عيل والتالبيسكذبش يل ابن ابن يل   ابليسابن يل ابن يل اينفس ايزوجة 

نين يف احلبس   ولفلس يف الكيس غين اتجرحاسب ا ين   جزي احملابيسابن يل ا 

 وحننا خماليسنكيس الناس ايسامل   أ ه مث أ ه وسش ذا احلال حال املناكيس 

 نسمع خطب والتدارسس مك نظران ومك  فعلنا بيس به بيسعاد يش منقذه من 

 احملابيسلكن رجاان يف املوىل يفك   مطاميسغايل غريمعيا بصم عن لك 

 شعاب املعارسس حيول يفواحملول   ننظر الربق يل يلمع شبيه املقابيس

ىل   طارحني اجلواسيسواملسق  سسق    العيسسار  ليتنا عندمه ابعزم ا 

 جنان الفرادسسل ول القصد ايسامل   عرش بلقيسابترك ادلار وادليره مع 

 والهواجيساذلي جل عن درك النظر    عظ م التقادسسقصدي أ ل بنظره يف

متت الفائدة العظمية والعائدة اجلس مية ، ل رابب القلوب  

السلمية مسلوةل السخمية ، وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل 

 وحصبه وسمل وامحلد هلل رب العاملني . 

حلاق وتمت م ملا س بق : وذكل ملا جبل عليه ال نسان من   ا 

 يان ، ومن هنا يقال : النس  

ل لنس يه   نه يتقلب  وما مس  ال نسان ا  ل ا   ول القلب ا 

قال بعض العارفني : واعمل اي أ يخ أ ن البرش ولو بلغ يف  

حترير كتابه حىت حرره أ شد حترير فال بد غالبا من نس يان يشء 
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ولوتان من  }قال تعاىل يف ال وقا  ، واخلالف يف حمل التفصيل 

وتان س يدان عيل  { لوجدوا فيه اختالفا كثريا عند غري هللا

اخلواص ريض هللا عنه يقول : سبب كون البرش لسسمل من 

اخلطاء أ و التحريف والتناقض ؛ عدم اليقظة ادلامئة وذلكل يقع يف 

الغفال  والسهو ، ولهذا حيصل للك تاتب وجامع ومؤلف كتاب 

بق زايدة عىل ، وحنن جعلنا هذه العبارة ال تية اس تطراد عىل ماس  

ماورد عن الوادل علوي رمحه هللا يف س ياق اهتام النفس ، وذكل 

عىل سبيل التكرير والتقرير ، وابلتكرير والتقرير حيصل التأ ثري 

والتنوير ، ولينبئك مثل خبري ، وذكل حيث يقول ريض هللا 

 عنه يف ال بيا  السابقة : 
 س ايسامل وحننا خماليسنكيس النا  أ ه مث أ ه وسش ذا احلال حال املناكيس

مفن تأ مل هذين البيتني وجد ماقاهل حصيحا ؛ ل ن يف أ ول  

الزمان مضوا العباد لس امي أ هل الصالح مهنم فهم قلوب بال نفوس 

تباع ملقتدامه احلبيب ال عظم محمد صىل هللا عليه  ، وعىل قدم ال 

وأ هل وسمل ، مث اذلي يلهيم جبلوا عىل قلوب ونفوس خلطوا معال 

 احلا وأ خر سيئا ؛ ومن هنا يقول الشاعر : ص

 واملنكرون للك أ مر مندــكر  ذهب الرجال املقتدى بفعاهلم 

 بعضا لزيمع أ نه الشهم الربي  وبقيت يف خلف يزيك بعضهم
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قال س يدان احلبيب عيل بن حسن العطاس ملا تان س باق   

 وى قوهل : وبقيت يف خلف يزيكغااي  يف فهم املعاين فهم من جح

، بعضا . ويتتبعون سرت العورا  فاكن بعضهم يزيك البعض  بعضهم

ليدفع هذا عورة ال خر ، ويقابهل ال خر مبثل ذكل ، ل ن السع  يف 

سرت العورا  من ادلين ومن احلياء اذلي هو من ال ميان ، ومن 

 املروءة اليت تقيل العرثا  وهذا يف زمان القائل لتكل ال بيا  . 

قلت : وتأ مل قوهل : املقتدى بفعاهلم ماقال بأ قواهلم والفرق  

ظاهر ، وأ ما زماننا اذلي ارتفعت فيه ادلايان  وال ماان  وسرت 

العورا  ، وكرث  فيه كشف العورا  وهتك العورا  فهم يف 

الغالب نفوس بال قلوب ، ومن هنا أ بدل احلبيب عيل بن حسن 

عن قوهل : وبقيت يف  العطاس البيت التايل ببيت أ خر عوضا

 خلف يزيك بعضهم ؛ بقوهل : 

 بعضا لزيمع أ نه العمل الربي  وبقيت يف خلف يفجر بعضهم

 مث نأ يت ببايق ال بيا  السابقة فقال ريض هللا عنه :  

ن من الرجال هبمي   يف صورة الرجل السميع املبار  ةــأ بين ا 

ذا أ صيب بديـــــــــنه  ماهلفطن بلك مصيبة يف    مل يبار  وا 

واملقصود يف ذكر الفرقة اليت حنن فهيا وهو القرن الرابع  

ل شهوة  عرش مفا ترى أ حدا مهنم يف الغالب ليصدر قوهل وفعهل ا 

النفس وطوع هواه ، مفن تان أ سريا لهوى نفسه مفخالطته 
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ومعارشته تعبا للقلب والروح واجلسم ، ويورث الوهن يف اجلسم 

قال حذيفة بن الامين : يأ يت زمان واحلزن وهو مرض القلب ، 

لهيم من  جمالسة الناس كجيفة حامر ، وتكون جيفة امحلار أ حب ا 

جمالسة املؤمن اذلي يأ مرمه ويهنامه . وعن عيل ابن أ يب طالب كرم 

هللا وهجه أ نه يقول : س يأ يت زمان يكون منكر املنكر فيه أ قل من 

املنكر . عرش ، مث يذهب العرش بعد ذكل فال يبقى أ حد ينكر 

ومن الكم برش احلايف يقول : س تون من مردة الش ياطني 

ذا جعلت ال مور لكها عىل  مايفسدون ماتفسد النفس يف حلظة ، وا 

 وفق املراد للعبد أ اته اخللل من قبل نفسه . 

قلت : وهذا حصيح لس امي وقد رأ يت يف كثري من مدع   

ا املقررة عند ال س تقامة ويه صورة لحقيقة ، أ ي مل يتحقق حبقائقه

أ رابهبا من امتثال ال وامر واجتناب النوايه . ومن هنا قال بعض 

العارفني : اعمل أ ن ذوي املعرفة يعرفون الرجال ابحلق ، واجلهال 

يعرفون احلق ابلرجال ، ومعناه أ ن العاقل ذي املعرفة بصحة رأ يه 

ذا رأ ه مائال ا ىل احلق ، فلمعرفته  نسان ا  منا يثبت الفضيةل لال  لحق لا 

يعرف أ حصابه ، واجلاهل ليعرف احلق فلك من كرثة صفوفه 

 وأ حصابه واش هتر يف الناس قال هذا عىل احلق . اهـ 

قلت : وهذا مزيان رشيف يعرف به ادلاين من الرشيف ،  

قال الشعيب : العمل ثالثة أ ش بار ؛ من انل منه شربا واحد مشخ 
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فسه وعمل أ نه مل بأ نفه وظن أ نه انهل ، ومن انل اثين شرب صغر  ن 

بدا . ويف احلديث رب الثالث فههيا  مل يناهل أ حدا أ  يناهل ، وأ ما الش

قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل : حب الثناء من الناس 

ن الشهرة توجب الثناء ، وذلا قال بعضهم : وابمجلةل ا  يعم  ويصم . 

ن تان خامل من  ل ا  الناس لتكون الراحة للمؤمن يف أ خر الزمان ا 

. وما أ حسن ماقاهل املؤدب أ يب احلسن احلبيب عيل بن حسن 

العطاس فقد أ ىت بطرف يف الوقت الراهن ووصف أ ههل يف قصيدة 

  ويه هذه ، قال ريض هللا عنه : 

 ائبــــفيه انعكس لك ص  ر املصائبـــايصاح ده

 شانــــ يف شأ هنم شأ ن حن   ائبــــقلب قلوب العص

 ا فيه ابيدــــــوامىس الوف  ئددود العواــــــعد  ع

 وائده خرسانــــواصبح ف  دــــــــــــأ ما اجلفا مج زاي

ــ واهوال جوره مه   يةلـ ـــــــــ ولك خصهل فض   يهلـــــ

 ريانـــــــــــــونورها عاد ن  هلــــــــأ مست وبيهل رذي

 ا ىل أ ن قال : 

ذا ابعدهلـــــــــــيبعد لع  عدــــــــفقل ملن رام سس   ا 

 دوانـــــــــــولك بغ  وع  دــــسسمل من الش مت والع

ــ فا ين لهذا جرب  ــ وذي بذرته رصب   تهــــــــــ  تهـــــــــ

ــ بيس المثر لو رصب   ذراه ماتانـــــــــايليت م  تهـــ
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 اــــــــأ خبار صادق رواه  هــــــــــهذا ويف قول ط

 ريق التلسانـــــتسىل ح  اـــــحصت جفانب سواه

ذا رأ يت الهوى م  ح كام الكريــــــوالشح يلف  ريــــــا 

 ذي زاندــمعىن احلديث ال  ديرــــوالعجب ابلرأ ي تق

 يوبكــــ واسرت برسبك ع   كــــــفالزم لوازم فروض

 واعالنذي قد سلف رس   يوبكدــ وابك اخلطا يف ع 

  م اخملامرــــــــــــذاك الفه  رـــــــأ يضا وقد قال عام

ذاشدا شادي ال  رـــــــــقوهل يزين املسام  دانــــــا 
 هلـــــــتفصيل من بعد مج  يف وصف ذا الوقت واههل

 راب واتقانـــــــوقال ابع  هــــــــــوبني الوصف لك

 هــــــــــــمعهم بنيه حصيح  هــــــمن اجهتد ابلنصيح

ل الفضيح ــ ابلغيب هب  رمجوه  هـــــــمايرحب ا   تانــــــ

 المهــــــــــمظهر عليه امل  هــــقد كنت منكر الكم

 والصدق ذي قدخف  ابن  المهــــــحىت نظر  الع

 هــــــــوطفت ابحلمك حول  هــــــلو قريت واقرر  ق

 مه لقامنــــــــــــوقلت عل  هــــــواحلق ينطق بصول

ــ معاد للناس ن  ل   يهـــــــــــ  ويهـــــــاخلبث يف الطا 

 انـــــــفهيا خسط رب دي  يهـــــــــــــــ ولك مهه دن 

 در عيف مامهـــــوعن ك  فاهرب ومل من حاممه 
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 م ال ذانــــأ معى البار ص  فل كاممهمغـــــــــــوقع 

 اد تنفكـــــــــتنشب ولع  رفكـــــــمهال تعرض بع

ــ من الع   ازي تنفكــــسسحبك خ ــ ــ    نا والمتحانـ ـــــ

ــ بال مثن للب   ذارهــــوامسع هديت احل  شارهــ ــــــــــــ

ل ادلعاء يل بغ  نانــــ من واسع اللطف م   ارهــــــــا 

 اف رشبه وجانب ـــــــوع  انبــــوخذ من الرش ج

 ك مسحانــــوامسح بشاغل  انبــــمن القراب وال ج

 اليش ول ازهدف قل ماعر   من قال كل رس هتد هد

 جملول يف البيت سلطــان  واجلس ماكنك توهــــــد

 هـــــــتبىل بكرس الزجاج  هـــــشبتك حاجن  ب كلما

 ا والمتحانــــــــــــمن اجلف  هــــــــيف الوجه مما تواج

ــ وكف قاكل وق   فاسكل ورح يف سبيكل  يكلــــــــ

 ا ليس رمانلو اجلنــــــح  كــــواجعل كتابك خليل

 اجبـــــــــللرس تامت وح  وصاحبأ حسن جمالس 

 ور مصطانـــــولك مذخ  ائبــــــفيه الكنوز العج

 ققـــــــــوافهم نظايم وح  دقـــــفامسع الكيم وص

 انب احلاسد الشانــــوج  قـــــــــوافكر ودبر ودق

 ربقه خمايلـــــــــــــماهو ل  اخللق مايلذي هو من 

 انـســــ ينكر مراس  م ال ح   دليلــــــــولسشوف ال
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 ا كفايهــــــــويف اذلي ج  هــــــهذا ويف القول غاي

 فرانـــــــــنطلبه رمحه وغ  دايهــــــــــوهللا ويل اله

 دــــــــــــــبال هنايه ولح  ددـــــــوالف  صاليت جت

 انـــــــال مي النور مصباح  دــــــــــــعىل رسوهل محم

 ابهــــــــــــمع مجيع الصح  رابهــــــــــــوأ هل ونعم الق

 انــــمن مجةل ال نس واجل  هــــــــأ هل الوفا وال صاب

 متت وبلخري معت

القصيدة من التسلية للك  قلت : وما يف مضن هذه 

مكروب ومنضاق ومتعوب من رشقا  سهام مصائب دوائر ادلهر 

نا يقول الش يخ املؤدب معر ابخمرمه عىل نسق هذا كفاية . ومن ه 

 املبىن شعرًا : 
ن بغيت ادلهر مينحك درهبن خبيت   خاضوا الناس مرهمل من اخلوض فامي   ا 

 من صواب أ وخراب أ وصيك مل منه مره  خفذ فيه سرسهماخذوا فيه ا ىل مينه 

ل وتلقيه عــــلترى ما  هوخذ حدك ولو فيك قدر ا مش وحدك   ربهترى ا 

نه من عدا فوق قدره  مارجع بعدها أ ل يف نـدامه وحرسه  لتعدي به ا 
 من حصبته وراعيته وجريت جــره  والعجب من زمانك فشف فيه وأ دره

 مادرى بك ولراعـاك يف وزن ذره  واحمتلت املشقه يف شفايته وامره

نك برايه يف مراميه تـــــدره  ه ماترضا وهو حيث يكر أ نت من حيث   يبغا ا 
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) فائدة ( قيل لبعض العارفني عظنا ؟ فقال عليمك  

ليس  ابلقرءان ؛ عليمك ابلس نة ؛ عليمك ابلصالة ، وحيمك هذا الزمان

ا حفظ لسانك ، واختف  يف ماكنك ، منا هو زمان بزمان حديث وا

 وعاجل الليل ، وخذ ماتعرف ، ودع ماتكره . 

لعلوم ومنبع مث نرد عىل البحر املورود من نظم مولان حبر ا 

الفهوم أ يب احلسن احلبيب عيل بن حسن العطاس ممتثال بقوهل 

 ريض هللا عنه : 

 وشل من قويل ضامرك  عل بن حسن قال اس متع ايفه م

 واجعهل حمبوبك وجارك  لتصحب أ ل لك صاحب كرمي

قلت : وجعلنا هذين البيتني كرباعة اس هتالل ملا س يأ يت  

ا تضمن من رشح ما حنن بصدده من نظم احلبيب عيل املذكور ومل

 فقال ريض هللا عنه :  ،
 مث لحول من وقت الندملحول مث لحول   من شكواي والثاين نعمذابعض ما يف البال 

   ا ىل أ ن قال :            

 مع البال والظمل واس توىل املوايل  واخلدم

قلت : وأ ان الفقري ا ىل رب الناس معر بن أ محد العطاس ملا  

لت ال بيا  ال تية من أ ولها ا ىل أ خرها وجدهتا مش متةل عىل ما تأ م

أ ن مين انطوى عليه الفقري من كسب ال اثم ، فنسأ ل هللا تعاىل 

عيل بتوبة انحصة متحو هبا ال وزار السابقة ، فا ين كسبت ماكس به 
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ل ابهلل العيل العظ م ، ونسأ هل السالمة من  غريي فالحول ولقوة ا 

نه مسيع ادلعاء ، ولهذا أ حببت نقلها من أ ولها ا ىل  موجبا  الندامة ا 

أ خرها ، فعىس بربكة واضعها أ ن جيعل خري معري أ خره ، وخري 

معيل خوامته ، وخري أ اييم يوم أ لقاه ، اللهم أ حينا حياة السعداء 

من حتب لقائه ، وفاة حياة من حتب بقائه ، وتوفنا وفاة الشهداء 

لهي  ا يه هذه ، قال ريض هللا عنه : اللهم أ مني ، والقصيدة املشار ا 
 حني رفرف وابتسمحرك عىل قليب جشوين   يف دايج الظمليقول خو علوي جشاين الربق 

 شاغل يف اجلوف انرضممدهوش دير الفكر من    يف حرسه ومهفار  أ ان من جور مامحلت 

 انسجمخدي ودمع عيين من باكها فوق    والتاكليف أ دهلمغيث احملن والشوش فويق 

 خرج تفاصيل اللكم سااب  ماورحت يف   عقمسبب مايب لقفاين وصار فكري من 

 لكننا اببني املضمون واحمك ما احتمك  أ وابلقملماقول حيصهيا فطني القلب حفظ 

 ذي يعرفون الرمز وأ ما الفسل ماجييل حشم  اببث يف الشكوى عىل ارابب البصائر واهلمم

 النقم ذي هبا جلبكسبهتا بيئس املاكسب   رمكعىل ظهري أ ول الكيم يف ذنويب ذي 

 وراحت أ صباره من أ رداف الثقل مهنا شظم  احليد اهندملو بعض مامحلت من محيل عىل 

 تطف  لهايهبا وتربي من بالها والسقم  ويه قطع الوذموللها مرمه سوى التوبة 

 قت الندمو من  وللحول مث لح لحول مث  شكواي والثاين نعمذا بعض ما يف البال من 

 ايندمي  واهتشم منه تغريذي لك يش   وقت املهامج واملرامج واملظامل والظمل

 ولجيد حد يتبع أ ههل يف املزااي واهلمم  وان كرسيش ماالتحم عىل اصهلمعاد يش ابيق 

 ل عاد يعصهيا وليعيص الهوى فامي حمك   قفا راسه وماقالته نفسه قال مت لك

ن الوقت بلعم   املنكر وهوعدا العملر يضا ولحد ينكأ    ابملصائب والنظمواحلاصل ا 

 والناس مه وادلين قد جحهتم أ ل ابحلشم  جا  مثلهيا وطميهل من أ ين ما مالت خم 
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 راحوا قفا ادلنيا وزهرهتا وعبدوها صمن  مع البال والظمل واس توىل املوايل واخلدم

لهيا املعتصمواس تقسموا ابزلمها   الصم البمكوحبوا أ هل املال لو تانوا من   والقوا ا 

 املصائب واجلذم به أ نواعلوتان راع  اليش   احلرب السملهلم سسعى ويلق  خيفة  لك

ىل عنده ولك  ماخافوا العدوان حيث املبتيل ذو مال مج  مش كفه واس تمل قربوا ا 

ن جا ا ىل قايض قبل قوهل   دلنيا ومثيف اولخياف اللوم واملنقود   وابلباطل حمكوا 

ن حد نقض حمكه وثنا يف الكمه راح من   تالنار ذي فوق العمل ظاهرهواركز خصومه   وا 

ذا حد شاف مايلق    ماجتد هل من وذم  قلت نقوده اذليوأ ما   من اخلزي انفطمحىت ا 

 ما يزيد هل وذمأ عين ولو قدسار فوقه   صىل عىل املا واحنطم ولحيبونه ولو

ن زاد قدم فعل بني   لورق ذاك احملرتممن احملبة ذي لراع  ا  الناس يف الظاهريذموا 

 قه ال ملــــــوليزورنه ولو قطع معالي  وقالوا ذا هيودي مهتمخلسوه من ثوبه 

ن جا يبا   قه مصمــلو ابحيدهثم يداخلهم مع نط  قالوا اسكت ايغشم يقيض بعلمهوا 

 ويربا ما جبسم  من سقميربد هبا حايل   املوىل جتيل لك مه فكه منلكن عىس 

 وحق ماجا يف املثاين والعزامئ واجضهم  حبق طه والصحابه ذي هبم زان احلرم

صدق لقامن احلك م فامي قاهل يف الكمه :  قلت : وابمجلةل لقد 

س يأ يت زمان حيري فيه العاقل . وقال أ يضا : س يأ يت عىل الناس 

صادق زمان لتقر فيه عني حل م . وكيف ل وقد ورد عن ال

املصدوق رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل : ارمحوا ثالثة ؛ 

السالم : بدأ  ادلين  عاملا بني هجال . ا ىل أ خر احلديث . وقال عليه

يون ما أ ما  ا كام بدا فطوىب للغراب اذلين حي غريبا وس يعود غريب
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الناس من سنيت . ومن هنا يقول الش يخ العارف ابهلل معر ابخمرمه 

 : 

نفتح يل يف طريق الغنا ابب بلغريب  ا 

 ا ىل أ ن قال ريض هللا عنه :
 أ ه من غربة أ هل ادلين اي قل ال غراب  من اختربته لقيته يف معانيه كذاب

 احلجا أ ين ال جنابمينه أ وسرسه أ ين أ هل   قلت هل فني ملجا اليوم من تان مراتب

 تغياب ماترى نور مشس احلق ماهل  فهيا التعجاب نشدتكقال يل ايمعر 
 قلت زدين بيان ا ين ملهنجك ذا حاب  خاب من ليرى مشس الهدى ايمعر خاب

 رس علهيا ولتنظر ا ىل كرثة أ جناب  قال هنج النيب وأ اثر صفوته ال حصاب
ن   فا هنم  لش وهللا خري من مجع ال رابب  شئت تلقاه وهابثق به أ عبده سهل ا 

: ارمحوا  قلت : ويف احلديث القديس قوهل عليه السالم 

ثالثة ؛ عاملا بني هجال . ولعهل مبعىن الغريب كام يف احلديث الثاين 

ن الغريب  ، وكذكل ماذكره الش يخ معر ابخمرمه . ومن املعلوم ا 

سس توحش من املوالف كام س بق من الكم لقامن احلك م وما يف 

معناه ، فالالئق به أ ن يكرث من الترضع ا ىل هللا لس امي بقوهل : 

وحشتنا بطاعتك ايمؤنس الفرد احلريان يف مهامه القفار  اللهم أ نس

العبارة أ ي يف وصف  ، ا ىل أ خره . مث لتظن أ هيا الواقف أ ن هذه

العامل بكونه متحري من عدم املساعد من ال خوان وال خدان لس امي 

يف هذا الزمان ؛ حيث كونه مثل الغريب املتوحش ؛ ل ، ليس هو 
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احة ابس تغنائه بربه ومناجاته ، كذكل بل يف غاية ال نس والر 

وسشهد ذكل ماروي عن ذا النون املاري حيك أ نه قال : خرجت 

ذا بسواد قبيل ؛ جحققت  ليةل من وادي كنعان فلام علو  الوادي ا 

مرأ ة ، فقلت من هذا السواد ؟ فقا ذا يه ا  ت ومن هذا لالنظر فا 

الرجل ؟ فقلت غريب ! فقالت س بحان هللا هل مع هللا غربة . 

 هـا

وأ ما قويل فاعمل أ ن احلرية يف هذا املوطن عني الهداية اليت  

ذا فكر ال نسان فامي  يه مثرة العمل النافع ل هنا حتصل من الفكرة ا 

مىض عليه وفامي حصل منه من اخملالفا  والتقصريا  ؛ اته قائال : 

ايحرساته عىل ما فرطت يف جنب هللا ، وصار تاملهبو  من هجة 

فسواه وغذاه ، فيكون حينئذ يف حرية . ومن  موله اذلي خلقه

هنا قال س يدان عيل بن حسن يف قصيدته املش متةل عىل مجةل من 

 أ نواع التفكر ا ىل أ ن قال : 

ذا تفكر  فامي كنت فيه ويف  رفكيف املصري ا ىل التعريف ابلع  ا 

 فرطت فيه من ال نصاف والنصف  حيدــري لبك يف هذا حلرسة ما

ة الشاهد هنا ويه بليغة جدا فعليك هبا ، أ تينا من القصيد 

لهيا السلف الصاحل ملاتضمنهتا من احلمك والتوحيد فعليك  مييلون ا 

ليه  هبا ، وابمجلةل فا ن املؤمن اترة ينظر بعني بصريته فامي أ سدى ا 

موله من النعم اجلزيةل والعوائد امجليةل سابقا ولحقا ، ظاهرا 
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الظن والرجاء احلسن ، وابطنا ، فعند ذكل يغلب عليه حسن 

فيس تأ نس بربه لبغريه مما سواه ، واترة ينظر ا ىل أ فعال نفسه منذ 

ركب املوىل جل وعال فيه العقل ا ىل أ ن شاء هللا ، جحينئذ يلتج  

ليه وهيرع ويفزع عىل عدد ال نفاس ، وهذا يورث اخلوف والرجاء  ا 

ف ، فاخلوف سسوقه والرجاء يقوده ا ىل أ ن يلقى ربه ، وهذا وص

املؤمن حقا . وفصل اخلطاب ملن أ راد العلو ملعايل ال مور لس امي يف 

هذا الزمن الراهن القرن الرابع عرش ، مفن أ راد امليش يف وادي 

ل  مباء يغرف بغواربه وأ راد الصعودمنحدر  فقمني أ ن لسس تطيع ا 

مباكبدة وقوة ، وال وىل أ ن يعمد يف جانب الوادي ل من حيث قوة 

 ىس ولعل ينجو ويصل ا ىل مقصوده . اهـ تاتبه فعجري املاء 

وأ ما ما جاء يف وصف من حتىل ابلعمل النافع وذم اجلهل ،  

 قال بعضهم شعرًا : 

 أ برش فأ نت بغري املاء ريـان  ـريتهأ هيا العامل املريض ســـــ اي
 فأ نت ما بيهنا لشك ظمأ ن  واي أ خا اجلهل لو أ صبحت يف جلج

ل ولول يف رشف العمل وف  ضل طالبه ورشفه يف ادلنيا ا 

مارواه معاذ ابن جبل ريض هللا عنه أ نه قال : قال رسول هللا 

صىل هللا عليه وأ هل وسمل : تعلموا العمل فا ن تعلمه هلل خش ية ، 

وطلبه عبادة ، ومدارس ته تسبيح ، والبحث عنه هجاد ، وتعلميه 

وحدة ، من ليعلمه صدقة ، وبذهل ل ههل قربة ، وهو ال نيس يف ال
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والصاحب يف اخللوة ، وادلليل عىل ادلين ، واملصرب عىل الرساء 

والرضاء ، والوزير عند ال خالء ، والقريب عند الغرابء ، ومنار 

سبيل اجلنة ، يرفع هللا به أ قواما فيجعلهم يف اخلري قادة سادة هداة 

يقتدى هبم ، أ دةل عىل اخلري تقتص أ اثرمه ، وترمق أ فعاهلم ، 

الئكة يف خلهتم ، وبأ جنحهتا متسحهم ، ولك رطب وترغب امل

وهوامه ، وس باع الرب  وايبس هلم سس تغفر ؛ حىت حيتان البحر

وأ نعامه ، والسامء وجنومها ، ل ن العمل حياة القلوب من العمى ، 

ونور ال بصار من الظلمة ، وقوة ال بدان من الضعف ، يبلغ به 

فيه يعدل ابلصيام ،  تفكرمنازل ال برار وادلرجا  العىل ، وال 

ومدارس ته ابلقيام ، به يطاع هللا عز وجل ، وبه يعبد وبه يوعد 

وبه ميجد وبه توصل ال رحام ، وبه يعرف احلالل واحلرام ، وهو 

مام والعمل اتبعه ، يلهمه السعداء وحيرمه ال شقياء . نسأ ل هللا  ا 

املائدة تعاىل حسن التوفيق . انهتىى احلديث العظ م الفائدة ؛ العظ م 

 . وصدق القائل حيث يقول شعرًا : 

ــ   ففضل العمل من هاتيك أ س ىن  يةل فهيا س ناءولك فضـــ

ن العمل علامن انفع وضار . مث اعمل أ هيا الطالب اليقظ  ان ا 

مامنا يف ادلنيا وادلين وجحة  قلت : ورشح املقامني يطول وقد بني ا 

حياء علوم ادلين  ال سالم واملسلمني، حميي ادلين الغزايل يف كتابه ا 

وغري ذكل من كتبه النافعة  تالبداية ؛  وحصل ذكل واختاره 
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وصفاه يف كتابه املسمى ) الكشف والتبيني يف غرور اخللق 

أ مجعني ( جفزاه هللا عنا وعن املسلمني خريا ، ونفعنا هللا به 

 وبعلومه ، وأ فض علينا من فائضا  فهومه أ مني . 

عمل النافع قال ريض هللا عنه : وعبارة ال حياء يف بيان ال 

العمل النافع هو مايزيد خوفك من هللا ويف معرفتك بعبادة ربك ويف 

رغبتك يف أ خرتك ، ويقلل رغبتك يف ادلنيا وتقصري أ مكل ، 

ويطلعك عىل ماكئد  مهنا ، زويفتح بصريتك بأ فا  معكل لتحرت 

 .  الش يطان وتلبيسه عىل العلامء . ا ىل أ خر الكمه ريض هللا عنه

مه تانوا العلامء وأ بناء الصالح اذلين أ ابءقلت : تنبيه ل ولد  

صدور املراتب ، قال س يدان احلسن الباري ريض هللا عنه ملا 

مسع رجال يقول : املرء مع من أ حب ، فقال هل : ليغرنك اي أ يخ 

ذامعلت مبثل أ عامهلم ، فا ن  ل ا  نك لن تلحق ابل برار ا  هذا القول فا 

ى حيبون أ نبياهئم وليسوا معهم يف اجلنة لتخلفهم عهنم الهيود والنصار 

 وهلل در القائل حيث يقول شعرًا : . يف ال عامل وخمالفهتم . اهـ 

 ئس ماودلوافقد صدقت ولكن ب   لنئ خفر  بأ ابء لــــهم رشف 

قال ال مام جحة ال سالم الغزايل يف كتابه املسمى )  

وأ ما غرور العصاة من  الكشف والتبيني يف غرور اخللق أ مجعني (

منا نرجو عفوه ؛ فاتلكوا عىل ذكل  املؤمنني فقوهلم غفوررح م وا 

ن  وأ مهلوا ال عامل ، وذكل من قبل الرجاء احملمود يف ادلين ، وا 
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ان موحدون مؤمنون  رمحة هللا واسعة ونعمته شامةل وكرمه مع م ، ا 

م نرجو بوس يةل ال ميان والكرم وال حسان ، ورمبا تان منشأ  حاهل

المتسك بصالح ال ابء وال مها  وذكل هناية الغرور ، فا ن أ ابهئم مع 

صالهحم وورعهم تانوا خائفني ، ونظم قياسهم اذلي سول هلم 

نساان أ حب أ ولده ، فا ن هللا قد أ حب  الش يطان أ ن من أ حب ا 

أ ابئمك فهو حيبمك فال حتتاجون ا ىل الطاعة ، فاتلكوا عىل ذكل 

أ ن نوحا عليه السالم أ راد أ ن حيمل ابنه يف  واغرتوا ابهلل ومل يعلموا

غرق به قوم نوح ، وأ ن النيب أ   السفينة مفنع ؛ فأ غرقه هللا بأ شد ما

صىل هللا عليه وأ هل وسمل اس تأ ذن يف زايرة قرب أ مه ويف ال س تغفار 

لها فأ ذن هل يف الزايرة ومل يؤذن هل يف ال س تغفار ، ونسوا قوهل 

وأ ن ليس  }وقوهل تعاىل  { ىولتزر وازرة وزر أ خر  }تعاىل 

نسان ا ل ماسعى فا ن من ظن أ نه ينجو بتقوى أ بيه مكن ظن  { لال 

أ نه سش بع بأ لك أ بيه أ ويروى برشب أ بيه ، والتقوى فرض عني 

لجيزي فهيا وادل عن ودله ، وعند جزاء التقوى يفر املرء من أ خيه 

ل عىل سبيل الشفاعة ، ونسوا ق وهل وأ مه وأ بيه وصاحبته وبنيه ، ا 

صىل هللا عليه وأ هل وسمل : الكيس من دان نفسه ومعل ملا بعد 

املو  ؛ والعاجز من اتبع نفسه هواها ومتىن عىل هللا ال ماين . ا ىل 

ا ن اذلين أ منوا واذلين هاجروا  }أ خر احلديث . وقوهل تعاىل 
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 وجاهدوا يف سبيل هللا أ ولئك يرجون رمحت هللا وهللا غفور رح م

 الرجاء ا لوهل يصح  {زاء مبا تانوا يعملون ج }وقال تعاىل  {

منا ورد  ذا تقدمه معل ، فا ن مل يتقدمه معل فهو غرور لحماةل ، وا  ا 

الرجاء لتربيد حرارة اخلوف واليأ س ، ولتكل الفائدة نطق به 

 القرءان ، والرتغيب يف الزايدة لحماةل . 

مفن تان يرجو لقاء ربه  }قلت : ومن ال اي  قوهل تعاىل  

ال ية . ومن متام الكم س يدان حسن  {ليعمل معال صاحلا ف 

الباري السابق قوهل ملا مسع من يقول : املرء مع من أ حب ا ىل 

أ مروا ابلزاد ونودوا  أ خره قال ريض هللا عنه : وأ  جعباه من قوم

جلوس يضحكون ، فا ن من تان الليل والهنار عليه  ابلرحيل ومه

مسعته من الوادل ش يخ بن عبد  فهو سسار به ولسشعر . قلت : ومما

هللا بن طالب يرويه عن جده طالب بن عيل يقول : ا ن الش يطان 

ذا مل سس تطيع عىل العامل أ ن يغويه بيشء يقول : ولو ابيكون الوفا  ا 

بة أ و ماهذا يف عياكل . قوهل ولو : هذه لكمة يؤىت هبا للتوعد ابلعقو 

 من ختلف ال بطاء .  معناه . شعرًا : وكفى

مام الشعراين يرويه عن الش يخ وعب  ارة العهود احملمدية لال 

منا تان  عيل اخلواص ريض هللا عهنام قال : ومسعته مرة يقول : ا 

غالب أ ولد ال ولياء والعلامء لحياء فهيم ول أ دب ولفضيةل ؛ ل هنم 
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عاكرة طهور أ ابهئم حني تصفو من الكدورا  فتزنل يف نطفهم ، 

عوام الغالب علهيم اكتساب الفضائل خبالف أ ولد الفالحني وال

 ملو  أ ابهئم من غري تصفية . 

ابسودان بعد ما أ ورد هذه  وقال الش يخ عبد هللا بن أ محد 

العبارة من الكم الش يخ عيل اخلواص فقال : والكمه ريض هللا 

عنه تالتعليل ملا تان عليه أ كرث أ هل مار أ نه غالب أ ولد ال ولياء 

ل يف أ ولد الفالحني العوام والعلامء لينتجبون ولت كون النجابة ا 

كام ينقل ذكل عهنم ، وهذا مزنع صويف وال ول هو ال كرث وال غلب 

، أ ي أ ن أ ولد العلامء والصلحاء ملحقون بأ ابهئم بطرح نظرمه علهيم 

 وهلل ال مر من قبل ومن بعد . . واعتناهئم . اهـ 

ب والتقصري قلت : وأ ان الفقري احلقري املتعرث يف حبال اذلن

فال جناة لصاحب اخلطااي وال وزار مكثيل ا ل سلوك سبيل التفكر 

فامي مىض من التقصريا  والهفوا  ، ول ن الفكر من أ عامل القلب 

، وذرة من أ عامل القلب تفضل عىل أ عامل اجلوارح بأ ضعاف كثرية 

. ويف احلديث : تفكر ساعة خري من عبادة س نة . وقال بعض 

ن حقا من لزم اذلكر ، واخمللص حقا من اتصف العارفني : املؤم

ابلفكر ، ل ن اذلكر عنوان الفكر ؛ والفكر معدن ينابيع اذلكر ، 

ومن هنا يقول عليه السالم : من أ خلص هلل أ ربعني يوما تفجر  
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احلمكة من ينابيع قلبه عىل لسانه . وهلل در القائل حيث يقول 

 شعرًا : 

 صاحيب يف سائر احلال وم  ق  ومؤيديــــوعرفت أ نك خال

 عقال لريشدين ا ىل اخلــــريا   سويتين ووهبتينذي ــــأ نت ال
 منه بأ ضعاف من الطــــاعا   وجعلت فضل الفكر يعدل ساعة

قال س يد الطائفة اجلنيد ريض هللا عنه : أ رشف اجملالس  

 وأ عالها رتبة جمالس الفكر يف ميدان التوحيد . اهـ

ثباهتا عىل ا  قلت : ومن هنا ورد  لفقري لكام  أ حببت ا 

ن تانت ركيكة املبدأ   ملن نظر ا ىل القائل ، ومن اقتطف من  هنا وا 

مثارها حالية اجلنا يثنا ويه هذه : فلزوما عىل لك عاقل أ ن يوظف 

 }هل ساعة من ليهل وهناره يف التفكر وال عتبار امتثال لقوهل تعاىل 

ذا {فاعتربوا اي أ ويل القلوب وال بصار  صل نظر  ا ىل من حت فا 

نكبا  وحرسا  وقارا  مع صالح أ عامهلم فكيف بك أ هيا  مهل

ذا عامكل ربك الكرمي احلل م العظ م بأ لطافه يف جسمك  املقار ا 

وقلبك وأ هكل وعياكل وماكل ، وهذا من فضل هللا الفائض 

عليك ، فقد عامكل مبا هو أ ههل ولابل مبا حيصل منك من العيوب 

لل ئق بك مع العجز والكسل يف الطاعة ، فا ةوال فعال املذموم

التوجه التام بقلبك وقالبك ومتيل زوااي قلبك ابمحلد والشكر تكون 
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، فا ن محد النعم الشكر ، ومن كفر وسهىى ولهىى  ادامئا شاكرا ذاكر 

فا ن اجلح م * وأ ثر احلياة ادلنيا  *فأ ما من طغى }وطغى قال تعاىل 

قبل ال خرة ، وأ ما أ رابب  وحيصل ذكل يف ادلنيا {يه املأ وى 

ال بتالء مع صالح أ عامهلم كام تقدم ذكره جفزامه من رهبم جزاء 

مبا صربوا جنة وحريرا* متكئني  وجزامه  }موفورا ، قال تعاىل 

ا ىل أ خر ال اي   {فهيا عىل ال رائك ليرون فهيا مشسا ولزمهريرا 

صاحلني لعباده ال هر . فا ن هللا س بحانه وتعاىل هيأ  من سورة ادل

يف نفوسهم منازل يف اجلنة ليبلغوها بأ عامهلم ولكن ابل بتالء 

حقه س بحانه وتعاىل  وأ عطى ، واملنع يف وصربمه عىل ما قىض ومنع

لعبده الصاحل عطاء ، ل ن عطاءمه بسبب املنع مؤجل غدا ، فا ن 

يقول س يدان العارف ومن هنا  {وليظمل ربك أ حدا  }هللا قال 

 ن محمد احلبيش من أ ثناء قصيدة : ابهلل احلبيب عيل ب

مداده متنوع       ن العطا ا   ايحسن هذاك العطا املتنوع  ا 

   ا ىل أ ن قال :              

 قدمته أ ميش به سسعى مع   روافمجيل ظن ايرب يل     

اللهم اجعلنا من القوم اذلين حيهبم هللا وحيبونه ، واجعلنا  

  والسكنا  يف العادا  ممن رعته العناية يف مجيع احلرتا
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اللهم اي  والعبادا  ، فا ن العادا  بصواحل النيا  تنقلب عبادا  ،

من وفق أ هل اخلري للخري وأ عاهنم عليه وفقنا للخري وأ عنا عليه أ مني 

 . 

: مانتفع القلب بيشء مثل  وقال صاحب احلمك العطائيه 

ىل هذا املقال أ ش ار عزةل يدخل هبا يف ميادين فكره . قلت : وا 

طرفا س يدان احلبيب عبد هللا بن حسني بن طاهر يف وصيته نذكر 

 ، قال ريض هللا عنه : مهنا 

 رـــــــيف بره والبح  ورس وطر ابلفكر

 ويف اجلزا واحلرش  ربــــويف الفنا والق

 والوزن واحلساب  واجلرس والكتاب

 قابـــــــوشدة الع  ذابــــوالنار والع

 ر الكرميـــــــــونظ   مـــــــــوجنة النع

 وهو رساج الظلمة  احلمكةفالفكر رأ س 

 وهـــــوترك لك جل  فاطلب هل يف اخللوة

 ولــــــــوالعامل اجمله  ولـــــــايحبذا امخل

 غولـــــــــبربه مش  ولـــــليس هل فض

 الزمـــــــدامئ هل م  بد لزمــــ بل هو ب 

 اســــلنانس للك ا  اســــمراقب ال نف

ن مل يصلهم ب  قد كف عهنم رشه  رهـــا 
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ــ أ نفاسه ك   يفوز دا هباــــــــغ  نوزـــــــ

ل  ولهــــــــــأ نيسه م  هـــــــــجليسه ال 

 راهــيف ذه ويف أ خ  اهـــــطوىب هل طوب

ــ اي هللا لنا حب  ــ من عايل احمل   بهـــ  بهـــ

 عنه : ومهام ريض هللا وقال س يدان أ محد بن زيين دحالن 

تيرس الفكر فهو أ رشف العبادا  ؛ وذكل بعد الكم ورد منه 

ذ فيه أ ي الفكر معىن  اذلكر هلل طويل يف هذا اجملال ا ىل أ ن قال : ا 

زايدة احملبة ا ذ لحيب القلب ا ل من : أ حدهام  تعاىل وزايدة أ مرين 

ل مبعرفة  اعتقد تعظميه ، ولتنكشف عظمة هللا س بحانه وتعاىل ا 

ته ومعرفة قدرته وجعائب أ فعاهل ، فيحصل من الفكر املعرفة ، صفا

ومن املعرفة التعظ م ، ومن التعظ م احملبة . اهـ من رشح القصيدة 

الرائية لس يدان عبد هللا احلداد ريض هللا عهنم أ مجعني . ومن 

: موضع أ خر يقول ريض هللا عنه يف أ قسام مراتب الفكر فقال 

نيا وقةل وفاهئا لطالهبا فزيدادون ابلصرب وفكر الزاهدين يف فناء ادل

ليه  العابدين يف زهدا فهيا ، وفكر مجيل الثواب فزيدادون نشاطا ا 

فزيدادون حمبة ورغبة فيه ، وفكر العارفني يف ال لء والنعامء 

 للخالق س بحانه وتعاىل . 

قلت : وقد أ حسن وأ جاد يف هذا املعىن س يدان حميي  

 ول :  العيدروس حيث يقبكر بن عبد هللا النفوس أ يب
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 حب ال هل خيل الشوق منقلب من   وأ فقر الناس يف ادلنيا ورضهتا

ن أ غىن الناس قاطبة  قلب من الشوق من حب ال هل ميل   وعكسه ا 

ومما ينبغ  للمؤمن أ ن يكرث من امحلد والشكر ، وأ مجعها  

صيغة قوكل : امحلد هلل ، كام س يأ يت من الكم س يدان عبد هللا 

وفضائل اذلكر والشكر لحتتاج ا ىل البيان والتفسري لقوهل  اد ،احلد

قلت : وهذه  {أ ذكروين أ ذكرمك واشكروايل ولتكفرون ف }تعاىل 

ال ية عظمية لها معاين وأ رسار وخبااي وعطااي غزار ، ومزااي لحتىص 

ولتس تقىص ملن هل أ دىن بصرية منرية ، عمل ذكل من علمه وهجهل 

هللا الشكر ل قرتانه به ،وريض ابلشكر جمازاة من هجهل . وقد عظم 

ل العلامء  هل من عباده لفر  كرمه ، وفضل الشكر عظ م ليعلمه ا 

العارفني . قال س يدان عيل ابن أ يب طالب كرم هللا وهجه يف بيان 

ن قوما عبدوا هللا رغبة فتكل عبادة التجار ،  مراتب العبادة : ا 

العبيد ، وقوما عبدوا هللا وقوما عبدوا هللا رهبة فتكل عبادة 

ل قوهل تعاىل  شكرا فتكل عبادة ال حرار . ولول يف فضل الشكر ا 

وشفا ، وما أ حسن ماقاهل لكفى  {لنئ شكرمت ل زيدنمك  }

 بعضهم : 

ذاكنت يف نعمة فارعها  فا ن املعايص تزيل النعم  ا 
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) فائدة ( قال بعض العارفني ابهلل : امحلد هلل مثانية أ حرف  

قال امحلد هلل من خالص قلبه دخل اجلنة من أ ي أ بواهبا شاء  ، مفن

جياد ال ميان وحمبة  . قلت : ومما ليغفل عنه من أ نواع النعم نعمة ا 

مدادهام ، وكذكل كراهية الكفر واملعصية فا ن  الطاعة يف قلبك وا 

ذكل من النعم العظمية اليت لمدخل للعبد فهيا ، ولول تويل هللا 

القسمني لتاه يف ظلام  الضالل  ؛  عمتني يفتعاىل بتينك الن 

 وغرق يف حبار اجلهال  . اهـ من الكم بعض العارفني . 

قلت : ومما ينبغ  ملن يقرأ  سورة قل ايأ هيا الاكفرون أ ن  

يتأ مل ما انطوى علهيا من املعاين فقد مجع هللا س بحانه وتعاىل فهيا 

الكفر ، وأ ن  حتقيق العبودية وكامل نعمة ال سالم اذلي هو ضد

ذا طرقه طارق مما خيالف هواه تسخط وتربم ،  الاكفر هو اذلي ا 

أ ي يتلكم حينئذ بالكم يوجب خسط هللا عليه ، خبالف املؤمن 

فامي قدره هللا أ حمك احلامكني ، وذلا واملسمل فا ن دأ به الرضا والتسل م 

أ ي س يجزأ   {لمك دينمك ويل دين  }قال تعاىل حاكيا عن املؤمنني 

بعمهل ونيته يف ادلنيا وال خرة جزاء وفاقا ، وهذا مشاهد لس امي الك 

، وأ ما يف عذاب العايص ابهلل يف ادلنيا قبل ال خرة بتش تيت مهه 

الرايض يف نع م ، قال عليه السالم : سكون النفس من النع م . 

وقال عليه السالم : جعل هللا الروح والفرح يف اليقني والرضا . 

  احلديث ا ىل أ خره .
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 قلت : وضد الفرح اهلم وهو بتوقع الشك . قال الشافع  : 

 وتائن ما كتب يف الــلوح  اهلم فضل والقضاء غالب

نتظـــــر الروح وأ س بابه  أ ليس ما كتب من الروح  ا 

قوهل : فضل أ ي لغو ليدفع املقدور ولفائدة فيه . قلت :  

س من وأ ما قوهل عليه السالم يف احلديث السابق : سكون النف

ل بضده ، فقد روي عن  النع م . ومن املعلوم ليعرف اليشء ا 

بعض ال نبياء أ نه شىك ا ىل هللا من أ ذية قومه وأ راد هلم العذاب 

فقال هللا س بحانه وتعاىل : لقد عذبهتم بأ شد العذاب ! قال وماذاك 

ايرب ؟ قال : العداوة فامي بيهنم والبغض ، فقال ايرب : أ ريد هلم 

ذكل ! فقال تعاىل : وأ ي عذاب أ شد من ذكل  عذاب أ شد من

اس تيئالء بعضهم البعض وهو العذاب ال كرب . قلت : وسشهد ذكل 

عذااب من فوقمك قل هو القادر عىل أ ن يبعث عليمك  }قوهل تعاىل 

ويلبسمك ش يعا ويذيق بعضمك بأ س بعض أ نظر أ ومن حتت أ رجلمك أ  

  {كيف نارف ال اي  لعلهم يفقهون 
م س يدي أ يب احلسن الشاذيل ريض هللا قلت : ومن الك 

عنه يقول : حسنتان لترض معهام كرث السيئا  : الرضا بقضاء هللا 

والصفح عن عبادهللا ، ومن مع  قلبه ا ختذ دينه هزوا ، ومن 

 اش تغل ابخللق ا ختذ دينه لعبا . 
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) فائدة ( قوهل : والصفح عن عباد هللا من الكم س يدان  

أ ن النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل سأ ل احلسن الشاذيل فقد روي 

فاصفح الصفح  }س يدان جربيل عليه السالم عن قوهل تعاىل 

قال : أ ن تصفح عن من ظلمك مث لتذكر مظلمته .  {امجليل 

قلت : وأ ن يضاف ا ىل الصفح ابدلعاء هل بدل ادلعاء عليه فا ن ذكل 

رشف  من ش  م الكرام ومن ال خالق احملمودة . قال بعض احلكامء :

 اهـالنفس أ ن حتمل املاكره كام حتمل املاكرم . 

مث نرجع ا ىل ما حنن بصدده قال صاحب احلمك العطائية :  

فع القلب بيشء مثل عزةل ميدهبا ميادين فكره . وأ ما ماورد يف تمان 

حارص وتضيق عهنا نطاق ادلفاتر ، قال  فضائل اذلكر فال حيارها

ا تان املذكور لجيوز عليه العباس ريض هللا عنه : ومل الش يخ أ بو

وصف الفقد والعدم ؛ ولمينعه جحاب ولحيويه ماكن ولسشمل 

عليه زمان ، ولجيوز عليه الغيبة بوجه ، وليتصور حبوادث 

احملدثني ، ولجيري عليه صفا  اخمللوقني ، فهو حارض عينا ومعىن 

ذ هو أ قرب من لك يشء ، وأ قرب ا ىل  ، وشاهدا رسا وجنوى ، ا 

كر من نفسه من حيث ال جياد هل ، والعمل به واملشيئة فيه اذلا

والقدرة والتدبري والقيام عليه ، خلق اخلليقة فال تلحقه أ وصافها ، 

وأ وجد ال عداد فالحتاره معانيه س بحانه هو العيل الكبري . اهـ 
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قلت ومن مثرا  اذلكر وفوائده ومنافعه السالمة من ال فا  ادلينية 

 وادلنيوية . 

 18ا حصل للفقري من ذكل أ نه تان يف يوم امجلعة ومم 

هـ تلو  أ وراد الصباح من ال ذتار حىت  1358رمضان س نة 

غلبين النوم وكنت عازما ذكل اليوم عىل فعل يشء ؛ فلام توهجت 

ليه أ خر حصل جحاب فامي بيين وبني ذكل اليشء اذلي أ ردته الهنار  ا 

ذا هو فعل غري محمود الع اقبة ، فارفين ، فتعجبت من ذكل فا 

الصارف عن ذكل بربكة تالويت ال ذتار يف صباح ذكل اليوم ، 

فامحلد هلل عىل ما أ ولان من النعامء ، وعلمنا من ال اي  وال سامء ، 

ورشح هبا صدوران من الشك والعمى ، ذكل فضل هللا يؤتيه من 

سشاء ويويل نعام ، اللهم كام أ نعمت فزد ، وكام زد  فبارك ، وكام 

 ت فالتسلبه ايويل لك نعمة . ابرك

ذا أ راد هللا أ ن يويل عبده   ) فائدة ( قال بعض العارفني : ا 

ذا اس تذل اذلاكر فتح عليه ابب القرب مث  فتح عليه ابب ذكره ، فا 

يرفعه ا ىل جمالس ال نس ، مث أ جلسه عىل كريس التوحيد ، مث رفع 

، عنه احلجب وأ دخهل دار القرب ، وكشف هل اجلالل والعظمة 

ذا وقع باره عىل اجلالل والعظمة خرج من حسه ودعا نفسه ،  فا 

وحيمل حينئذ يف مقام العمل ابهلل فال يتعمل ابخللق بل بتعل م هللا 

 وحتليه لقلبه ، فيسمع ما مل سسمع ويفهم مامل يفهم . اهـ 
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قال س يدان عبد هللا بن حسني بن طاهر يف فضل اذلكر  

 ث عىل ذكر هللا : ، قال ريض هللا عنه : فصل يف احل

 ريـــــــــودفع لك ض  ريـــــــــــوايمريد اخل

ــ والفوز ابجل   منـــــــمع رضا الرح  نانـــــــ

ــ وال نس يف احل   ة املام ــــــــــــوحال  ياةـــ

 ن عن اخلالئقـــواف  قـــــــاقطع للك عائ

 راـــــــرسا أ يخ وهج  راـواجعل زمانك ذك

 ارـــــــــــابلليل والهن  ارـــــذكودم عىل ال  

 يف سائــر ال حيــــان  انــــــابلقلب واللس

 يؤنسك يف اجملـــــنة  اذلكر غرس اجلــنــــة

نس أ وجنة   وهو الوقا واجلــــــنة  من رش ا 

 والصاحب املــــالزم  وهو الرفيق الــــدامئ

 نكوامعر به جــــــنا  فاقطع به زمـــــــانك

 وامعل عىل نصيحيت  فامسع أ يخ مشوريت

 تشكر حدــني حترش  حتمد حني تقـــــــرب

 يف نفـــــــعه وفضهل  واذلكر ما مكثـــــــهل

 كام هل لــــــــــــــبان  وهو لــــــــه قرشان

 وغايـــــــــــة الكاميل  فارق ا ىل املعــــــايل

فضــــــال  من حايل ل تأ سسوا  وهللا ذو ا 
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 وبذل لك هجــــــــد  ومن هدى للمجــــد

 البيضاء النقـــــــــية  وسار يف السويـــــه

 ويدرك املــــــــأ مول  لبد يعـــطى السؤل

مث خنمت هذا الكتاب مبا خمت به منظومته ريض هللا عنه  

ونفعنا به وبعلومه ، وأ فض علينا من فائضا  فهومه أ مني ، وذكل 

ن أ عمل  بالكمه ومناجاته واعرتافه ا ىل ربه وتيامنا تربتا تعاىل ل ين وا 

من نفيس أ ين لست أ هال ملا هناكل ولس امي ماسطرته ونقلته يف 

سلوك تكل املساكل ، فأ قول لعيل أ حظى بذرة مما حظ  به من 

وذكل بفضل هللا وكرمه وجوده وامتنانه  اعتذاره ودعائه وترضعه ،

طلب العذر وادلعاء ا ىل  عنه : فصل يف واحسانه ، قال ريض هللا

 أ ن قال :

مهــــــوظاه  هــــفهيا عيوب مج  رة لل 

 ريدــواللحن والتقص  تالزحف والتكرير

 رتاـواسرت أ يخ س  ذراــفاعذر أ يخ ع

ل ل  ن املعيبـــفهى  م  دى حبيبــــا 

 مولـــــــوعلمها مع  بولـــــ عىس لها ق 

ــ ذنبه ك و   ريــــــــــانظمها فق  ثريــــــــــ

 ايســـــــوفاسد ون  والقلب منه قايس

 ا ىل أ ن قال : 
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ــ اي يح ايق   رميـــــــــايرب ايك  يومــــــ

  م ــــــــــوفضهل مع   مـــــاي من بنا رح

 ع السامءـــــــــوراف  اءـــــــايسامع ادلع

 واجلود وال حسان  تاندــ ايذا العطا اله 

 ريةــــــــونور البص  ريرةـالسأ صلح لنا 

 ذنوابــــواغفر لنا ال  لوابـــــوأ صلح الق

ــ وأ عطنا احمل   اــــواسرت لنا العيوب  بوابــــ

ــ وأ كف   ادــوأ كشف الكروب  نا املرهوابـــ
 اــــواسرت كام سرتت  أ حسن كام أ حسنت

 اــوجد كام قد جدت  وزد كام زدتــــــــا

ــ نعم أ  أ متم مبا  ــ ــ ــ وما به منن   تاــ  اـتــــــ

ــ به وما عرف   واحفظ ملا أ كرمتا  اـتـــــ

 اـايرب واعف عن  واخمت لنا ابحلس ىن

ننا ظلم  ــ فا  ــ أ نفس نا وخ   ناــــــــ  ناـــــــ

 نانــ ماليس يف اجل   ول ابللسان ـــــــنق

 اــــــــوخنف  الهبتان  ادــونظهر ال حسان

ــ ونأ يت ما لجن   علــــــنأ مر مبا لنف  هلــ

 اويــنا دعــــ وصدق   اويــا حساننا مس

 وللورى ننـــــــافق  الئقـــــــنرايئ اخل
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 بأ ننا اقــــــــــــرتفنا  ايربنا اعـــــــــرتفنا

 عىل لظى أ رشفندــا  وأ ننا أ رسفــــــــــنا

 تغسل لك حوبدــه  هفتب علينا توبــــ

 من الروعـــــا وأ    واسرت لنا العورا 

 ناــــــ رب ومولودي   واغفر لوادليــــــنا

 النــــــوسائر اخل  وال هل وال خوان

 أ وحصبه  ريةــــأ وج  بهـــــ ولك ذي حم 

 ني ريب أ مسعــــــأ م  عـــــواملسلمني أ مج

 اـــــلابكتساب من  ادــفضال وجودا من

 ولــحنظى بلك س  ابملصطفى الرسول

 د احلبـــــعليه ع  مل ريبــــصىل وس

 عداد طش السحب  ه والصحبــــــوأ ل

هلــــــــــوامحل  يف البدء والتنايه  د لال 

هللا حس هنا مع العافية والسالمة : نسأ ل  خامتة اخلامتة 

هذه العبارا  الرائقة ، واملشارب الهنية ذلوي هبا أ حببت أ ن أ خمت 

ورا  البرشية ، وذكل القلوب السلمية مسلوةل السخمية من كد

من الكم أ ابئنا وأ خوالنا أ هل صفاء الطوية تفاؤل كيال حنول أ و 

ننارف عن مامه عليه من السرية وال خالق احملمودة والشامئل 

املرضية ، ومهنم س يدي وقرة عيين ذليذ املشارب الوادل علوي بن 
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عبدهللا بن طالب ، فنورد هنا قصيدة من قصائده تربتا وتيامنا 

 مه وأ نفاسه الظاهرة ويه هذه ، قال ريض هللا عنه : بالك
ل  ــ ا   ومن رش الهوى وابليس وادلين  هى  عافين من رش نفيســـ

لهى  حيصل أ نيسدــولبغ  ريقنيــوأ سعدين بلطفك يف الط  ريك ا 

 يصري الغيب عندي رؤية العني  جيت مشيســواطلع يف سام مه

 رينـــــــــوال ف  اهلموذكر هللا ين  عىل ذكرك مق م أ صبح وأ ميس

 جباه املصطفى حمبوبنا الــــــــزين  عىل مرىس السالمة ابنريس

 قسمنيقسوم اخلري وهب يل من   فياريب منحين عـــــــمل قديس

 حيـــول لك من يرعض بس يلني  عىل ودايننا اينــــــــــــود نيس

 لك زوجنيوابتلـــــــق  مثر من   وابنغرس مقالع خري غــــريس

 ويبدل فعلنا املعيوب ابلـــــــزين  بفضل هللا حيصــــل لك أ نيس

 صالة ينتف  عنا هبا الــــــــــرين  وصىل هللا عىل الهادي محمدــد

مث نثبت هنا ماكتبة وصلتين من الوادل رمحه هللا تعاىل وهو أ خر 

لبقاء كتاب منه للفقري وبعد ذكل عقب خرب وفاته وانتقاهل ا ىل دار ا

قبهل هللا عنه وأ رضاه ، وجعل اجلنة من  ؛ قال ريض ويه هذه

ليمك  ومثواه أ مني ، يف أ خر خطابه بعد ذكر الصادر : وعند وصوهل ا 

مع الفرح والرسور ، ادعو لنا ورمحة هللا قريب من احملس نني ، 

ن هللا  جباه حبيبه محمد يعجل ابلرمحة رمحة القلوب واجلدوب وا 

عنا ابيق وربنا العايف والشايف ـ والقرأ ءا  أ مني ، وأ ثر الرجل م 
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مس مترة وابل نوار معمورة معىن وصورة ، وقسممك الوايف وادعو لنا 

كام حنن لمك داعون ، والسالم عليمك ورمحة هللا وبرتاته . ا ىل أ خر 

ه . وتانت وفاة  1347املاكتبة ، واترخيها عرش جامد أ ول س نة 

 ية جفر يوم ال ثنني . رجب من الس نة اجلار  25الوادل يف : 

ماكتبة أ خرى من ال جمد اجلليل ال وحد ؛ ال خ عيل ابن  

الوادل أ محد بن عبدهللا بن طالب العطاس متع هللا حبياته يف عافية 

 أ مني ويه هذه : 

بسم هللا الرمحن الرح م ، امحلد هلل اذلي بنعمته تمت  

با  ، الصاحلا  ، وتغفر السيئا  ، وأ سأ هل س بحانه وتعاىل الث 

وصالح ال مر عىل ممر ال وقا  ، وتكفري ما مىض وما هو أ   ، 

وذكل بواسطة س يدالسادا  ، وقدوة القادا  ، صىل هللا عليه 

وعىل أ هل وأ حصابه ، واتبعهيم وأ حبابه ، ا ىل جناب عايل اجلناب ، 

ال خ ال واب ، القامئ يف احملراب ، من أ ويت فصل اخلطاب ، ويأ تيه 

يدي ال بر معر ابن الوادل أ محد بن عبد هللا العجب العجاب ، س  

بلك رسور ، مدفوعا عنه مجيع  بن طالب العطاس ، لزال حمفوفا

الرشور ، أ مني . صدور املسطور من الصدور ا ىل مهبط التجيل 

ليمك متطابقة ، وال لسن  والنور ، والقلوب عىل حمبتمك والشوق ا 

لواد ، والقلوب حبسن جساايمك انطقة ، وما يف الفؤاد لسسعه ا

شواهد الغيوب . هذا وهندي أ زىك السالم وأ س ىن التحية وال كرام 
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، ا ىل من خفقت هل ال عالم ا ىل املناقب العظام ، املعين هبذا 

ك النظام ، ومن حرض رشيف املقام من بداية الالكم الالكم وركي

،واللطف حاصل واجلود متواصل ، وذكل لس امي بعد قدومنا من 

أ داء النسكني اعتالان مثل اجلرب يف ال يدي والرجيل  احلرمني بعد

وحسبنا هللا ونعم الوكيل ، وادلعاء وصيتمك ابلشفاء ، والعفو معن 

هفا ، وايليايل الصفا عودي ايليايل الصفا . هذا وقد توجه ال ولد 

علوي بن سامل بن أ محد الاكف وأ خيه صاحل بن محمد ا ىل البالد 

ليمك زاد ، من حل خري اند ، فعىس هللا جيمع الوصل  والشوق ا 

مبحض الفضل ، ويف سعفهم الش يخ معر بن عفيف صاحب ميخ 

قامة ، وترو بيدمه بنكس  أ حصهبم هللا السالمة ، يف الرحيل وال 

كوفية لمك ولل خ محمد وللخال  13فيه صارومني لمك ولل خ محمد ؛ و

دل محمد بن عفيف واحدة وال خ حسني الاكف ثنتني ، ومسدرة للو

ش يخ بن معر وجبة وسديرية لمك ، ودوى الضارب ثالث ؛ لل خ 

محمد واحد ، هذا لقصد التذكرة وادلعاء ، لتكون ال مور ميرسة ، 

شوال  9أ هل التقوى واي أ هل املغفرة . وكتبمك اترخي رمضان و  اي

وصلت وفهمنا مافهيا ، ورسان وصول احلبايب أ ل هادون أ هل 

ا ىل املاكن ، وهبم يصلح الشأ ن ،  الرس املصون والكزن املدفون

وخيزي لك ش يطان ويكبت لك شان ، والعفو منمك والسالم عليمك 

وعىل من دليمك من احلبايب واحملبني ، وال خ محمد وأ ولده ، كام 
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هو منا ومن الوادلة ومن ال خوان امجليع طالب ادلعاء ودلمك عيل بن 

 12ل ثنني و أ محد بن عبد هللا بن طالب العطاس ، حرر ليةل ا

 هـ  1350ذوالقعدة س نة 

ماكتبة أ خرى من الوادل رمحه هللا للفقري ، يقول يف أ خرها  

ذا أ حزبك أ مر أ وحال فلذلي أ وصيك به س بعا  : ايودل معر ا 

أ وس بعني من حس يب هللا ونعم الوكيل ، وأ يضا حسب ما ميكنك 

ك لتقابهل مبقتضاه يف احلال  لكام تأ نيت فيكون كل ومنه من مول

خوانك وأ هكل ، واجعل هذه  ظهري ونصري ، ونس تودعك هللا وا 

 يف حمل تتطلع عليه لك يوم . انهتت . الرقعة 

ماكتبة أ خرى يف مضهنا وصية من س يدي احلبيب محمد بن  

عبدهللا بن حمسن العطاس وذكل بعد الطلب من الفقري ويه هذه 

 ، قال ريض هللا عنه : 

د هلل اذلي مالء قلوب بسم هللا الرمحن الرح م ، امحل 

الصابرين مبحبته ، وأ حيامه برمحته ، وجنامه من زلزل نقمته، 

ليه من دقائق حمكته ، ورزقهم التقوى بفضهل  وأ عطامه مايقرهبم ا 

خلدمته ، وهيأ مه يف داييج الليايل ومنته، وأ دهلم بدلئل اخلريا  

دامة لطاعته ، وحالمه ملناجاته ، عىل قدم من أ يد هللا سنته واس ت

رشيعته ، اللهم صل عىل س يدان محمد املوعود بأ عىل عليني يف جنته 

، صىل هللا عليه وعىل أ هل وأ حصابه وعرتته ، صالة تدخلنا هبا يف 
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زمرته ، وترفعنا هبا لشفاعته ، مع الشهداء والصاحلني من أ مته ، 

لقد وصل ا يل الكتاب وذليذ اخلطاب  أ مني اللهم أ مني . أ ما بعد : 

ل لباب وسالةل ال نساب السادة ال طياب ، حفظه هللا من لب ا

من لك أ ذية وارتياب ، الودل املبارك الطائع هلل الواحد القهار ، 

احملفوظ من لك بالء وعار ، ومن مجيع ال رشار ، ال بر ال نور معر 

شري النذير الساير عىل قدم الب  ابن الش يخ الكبري القطب الشهري ،

 بن طالب بن عيل بن حسن العطاس هللا، احلبيب أ محد بن عبد

س ، ومن رش افاك هللا وجناك ، وحامك من لك بأ  ، ايودل معر : ع

اجلنة والناس ، وصل كتابك وخطابك ، وعرفنا ما رشحته من 

الصدق الارحي والالكم املليح ، وطلبت الوصية من الظروف 

اخللية ، من فقري حقري خمتاف من التقصري وقل التشمري ، 

قل العمل والعقل واحلمل ، عرب  أ ايمنا يف بطاةل ويف خس والسبب 

حاةل ، وهللا يعفو عنا وليواخذان مبا كسبنا من اذلنوب ، وكرثة 

الكذوب والعيوب ، عىس علينا يتوب ، فقد قال س بحانه وتعاىل 

. ال ول : أ وصيك  {وابني وحيب املتطهرين ا ن هللا حيب الت }

ا ىل الوصول وال جابة والقبول ، قال  بتقوى هللا ل هنا الزاد والزواد

ومن يتق هللا جيعل هل خمرجا ويرزقه من حيث لحيتسب }تعاىل 

تسد احلل م ، يف تقوى هللا فهذه أ ية من أ اي  كثرية شهرية  {
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الفه م ، اذلي يريد دار النع م املدمي وادلار ال خرة ، ولكن لبد من 

ل ابلص رب وقد قال تعاىل الصرب مع ذكل ؛ ل ن التقوى ما تكون ا 

اي أ هيا اذلين أ منوا أ صربوا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلمك  }

والصالح يف تقوى هللا مع الصرب ،  واعمل ا ن الفالح {تفلحون 

ولنجزين اذلين صربوا أ جرمه مرتني بأ حسن ماتانوا  }قال تعاىل 

 والصرب كزن املرء يف مجيع ال حوال وال قوال وال فعال ، {يعملون 

فا ن كنت ذكل كن عليه ويظهر كل رسه وبره يف ادلنيا وال خرة ، 

فالصرب فيه النار ،  {واصرب ا ن هللا مع الصابرين  }وقال تعاىل 

ولو تان مر لكن ترى عقباه حايل ، عليك ابلصرب عىل لك حال 

ذا عرفت وتان ذكل دأ بك  من ال حوال يف العادا  والعبادا  ، ا 

ويه من أ مور ادلنيا وال خرة ، فالنية زال عنك اهلم يف لك يشء تن

مع الصرب يبلغ صاحهبا مقاصده لكها ، قال النيب صىل هللا الصاحلة 

منا للك امرء مانوى . ا ىل  منا ال عامل ابلنيا  وا  عليه وأ هل وسمل : ا 

أ خر احلديث ، هذا فصل . وحنثك عىل طلب العمل اذلي فيه 

أ حد السبيلني أ ما ا ىل  جناتك يف ادلنيا وال خرة ؛ ل نه الطريق ا ىل

ل ا ىل الشقاوة ، وامعل بعمل العاملني الورعني املتعففني  النجاة وا 

القامئني عىل ما جاء عن س يد املرسلني صىل هللا عليه وأ هل وسمل 
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للنفع ولعامة املسلمني ، وانرش ادلعوة ا ىل هللا وابذل النصيحة 

حس نة للخاص والعام تفوز ابخلري لكه ، وعارش الناس بأ خالق 

والرفق والشفقة من مص م قلبك ، وقرهبم ابلبار تظفر هبم 

وتظفرمه مبا معك من العطااي الكسبية والوهبية ، ل هنم مثل الصيد 

ذا شاف ابن أ دم فر من هيبة القناصة ، وأ هل  اذلي يف الشعاب ا 

هذا الزمان مابذلوا هلم أ ههل ولعاد ذاكرومه فامي يقرهبم ا ىل هللا ، 

ن أ حد من أ ه ل العمل جالسهم أ عطامه عىل مقتضامه ولبذل هلم وا 

النصح ، امضحل العمل واتسع اجلهل والعياذ ابهلل ، خذ حذرك من 

العامل اذلي ماينصح وليعمل بعلمه وليعمل الناس فاعمل انه خارس 

عن   واحرص عليه وأ مر ابملعروف وانهمن لك وجه ، تعمل العمل

، ورتب ال وقا  للجامعا  املنكر ولتأ خذك يف هللا لومة لمئ 

واملذاكرا  ، وخذ من لك صاحل من ال جازا  يف كتب الفقه 

والتصوف واللغة ، واحرص عىل راتب احلبيب معر بن عبد 

العرشة  وعىل ورد احلبيب عيل بن حسن كام، الرمحن العطاس 

ة ال نوار املشهورة ابلفوائد واملوائد ، وطالع يف املرشق ال ذتار الكبار

بيب عيل جتد فهيا اذلي سرسك ويرشدك ، واترك أ هل كتب احل 

الزمان واقبض اللسان من الغيبة والمنمية وكرث الهذاين ، وبر أ هكل 

وصل رمحك ومق الليل واتل القرءان يف القيام ، واحذر من النوم 

واحصب ال خيار ، واحفظ اجلار واكرم الضيف ، تسمل من اللوم 
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الراب لتسايرمه ولتوالكهم  واحذر من أ هلوابعد عن ال رشار ، 

ولجتالسهم ولجت  بيوهتم ل هنا بيو  خراب ، واحذر قطاع 

الصالة ومناع الزتاة ل هنم يف أ مكل الباطل ، وقد قال النيب صىل 

هللا عليه وأ هل وسمل : قاطع الصالة ملعون يف التوراة وال جنيل 

ان ، قال واحذر من املطففني يف املكيال واملزي والزبور والفرقان ، 

ويل للمطففني * اذلين اكتالوا عىل الناس سس توفون *  }تعاىل 

ذا تالومه أ و وزنومه خيرسون  النعمة يف الورع والنقمة يف  {وا 

ل بغري سؤال ، وتكفيك الطمع ، وافكر ومد النظر يتضح كل احلا

ة مبا تان فهيا من عامر ودمار ، فاعتربوا اي أ ويل ال بصار البالد عرب 

 عىل س يدان محمد اخملتار ، وعىل أ هل وحصبه وسمل ، ، وصىل هللا

والسالم عليمك وعىل من دليمك الصنو ش يخ وابنمك محمد بن معر 

وتافة أ هل بيت أ ل طالب صغري وكبري ، وعىل الش يخ محمد وجيه 

ومن سسأ ل عنا ومن حرض مقاممك العزيز ، وخص نفسك منا 

، واسرتوا ما جبزيل السالم ، والعفو مطلوب من زائد وقارص 

ن يش رأ يتوا قار أ وغيار أ صلحوه ، والسالم . حرر :  منا ، وا 

ه طالب ادلعاء وابذهل : محمد بن عبد هللا  1326حمرم س نة  16

 بن حمسن العطاس عفا هللا عنه . 
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ه فقد  1361شوال س نة  24)فائدة ( وملا تان بتارخي  

تفاق ابلس يد بر  اجلليل سالةل ال فاضل تابرا عن تا حصل ال 

احلبيب عيل بن محمد بن عيدروس بن معر احلبيش صاحب العقود 

 اجلوهرية ، وذكل بعد وصوهل من حرضمو  زائرا هجة دوعن ومعه

ثبا  أ سامء ال ولد ،  الشجرة العلوية حلفظ أ نساهبم الطاهرة بعد ا 

جازة ابل تصال به ومبشاخيط  ه ، فأ نعم يل بذكل فامحلد هلل لبت منه ا 

 هبا بيده الرشيفة فكتب ما صورته : ، فأ حببت أ ن يكت

تفاق ابحلبيب معر  بن أ محد بن طالب العطاس  حصل ال 

منا ومنه ال جازة وحصلت حبمد هللا وهل الشكر ،  وطلب لك

ه ، عيل بن محمد بن 1361شوال س نة  24وذكل يوم : 

 عيدروس بن معر احلبيش . 

جازة أ خرى : من س يدي وش يخ  احلبيب العامل العالمة   ا 

ني أ عيان مدينة ترمي الوادل الربكة والنور ، ال مام اهلامم املقدام ، ع

الشاجع الصمصام ، ذي القدر العيل مولان احلبيب علوي بن عبد 

ثباهتا هنا  الرمحن املشهور ، وكتب ال جازة بيده الرشيفة فأ حببت ا 

 ، قال ريض هللا عنه : 

ال دب  امحلد هلل فقد طلب مين ال جازة الودل املقبل حبسن

ا ىل ما فيه صالح احلال واملنقلب ، معر ابن احلبيب أ محد بن عبد 

لينا أ ن جنزي من  هللا بن طالب العطاس فأ جزته انئبا عن من عهد ا 
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نا ، فال صل مهوا والواسطة ا ن تان مث يش مهنموا ، أ قول مشاخي 

معرتفا : أ جز  هذا الودل يف مجيع ما تضمنه العقد لس يدان 

بيش من التعل م والتعمل وال ذتار والس ند عيدروس بن معر احل 

العال يف احلديث ويف مجيع ما حصت يل درايته وروايته من فقه 

وتفسري وحديث ، وأ ن يقول يف أ وقاته مااس تطاع : اللهم أ حسن 

عاقبتنا يف ال مور لكها وأ جرين من خزي ادلنيا وعذاب ال خرة ، 

. وأ رجوه ادلعاء . حترر وقبلها يقول : اي هللا ) ثالاث ( ايعيل ايعظ م 

ه كتبه جعال بقلمه وتلفظ بفمه  1331من ضفر س نة  16يف : 

أ سري القصور : علوي بن عبد الرمحن املشهور ، لطف هللا به . 

 اهـ 

مث خنمت هذه ال جازا  مبا ورد عن بعض العارفني ابهلل 

به الناظر حيث يقول  وادلالني عليه ، وذكل تشويقا للخاطر ليقر

 عرا : القائل ش

 أ دم قرعه فالباب يوشك يفتح  تعرض لنفحا  ال هل واببه  

 وقال غريه : 

 عىل لك حال ليفــــوز ببغية  هلومن مل يكن يف طاعة هللا شغــ
ذاهبت نس  م العناية   ولينشق الفياح من طيب حرضة الـ  ـوصال ا 

ومن الكم بعض ال ولياء ال تابر عىل سبيل الرجاء وحسن 

 وبعباد هللا الصاحلني يقول : تفضل س بحانه وتعاىل عىل الظن ابهلل
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العام بوجود اخلاص ليكون سببا لتأ خر العقوبة ، ورمبا لصفحها ، 

 ورمبا تان سببا لتبديلها ا حساان كام قيل شعرا : 

ن وادي اجلزع أ حضى ترابه  من امليس تافورا وأ عواده رندا  أ ل ا 

ن هــــــندا عش ية ل ا   وجر  يف جوانبه بـردا متشت   وماذاك ا 

نهتىى ما أ ردان نقهل وابهلل التوفيق  ا ىل أ قصد طريق مع ا 

أ سعد فريق وأ جمد رفيق ، وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل 

 وحصبه وسمل وأ خر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني . 

شعبان س نة  18ليةل امخليس و تان الفراغ من طباعته 

عش ية  وتان الفراغ مهناة الثانية للمر ه وأ عيد  طباعته  1418

ناية جنهل : ه ابل حساء . بع  1433شوال س نة 22  يوم ال حد 

 أ محد بن معر العطاس 
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